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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 19
от проведеното на 05.03.2021 година заседание

ДНЕВЕН РЕД

1. Дoкладна записка с вх. № 20 / 26.02.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица,
относно: Информиране на Общински съвет гр.Върбица за изпълнението на
„Програма за управление на отпадъците на Община Върбица 2015 – 2020 г.” за 2020 г.
2. Дoкладна записка с вх. № 21 / 26.02.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Годишен отчет по чл.79, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда (Обн. ДВ бр. 91/2002г. изм. и доп.) за изпълнение на „Програма за
опазване на околната среда в Община Върбица 2016 - 2020” за 2020 г.
3. Дoкладна записка с вх. № 22 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на цена,
оценка от независим лицензиран оценител.
Мотиви: Проявен интерес за закупуване на поземлен имот в землището на гр.Върбица.
За същия има съставен акт за общинска собственост, вписан в Агенцията по вписвания
гр.В.Преслав.
4. Дoкладна записка с вх. № 23 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020г. за 2020година.
5. Дoкладна записка с вх. № 24 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Приемане на отчет за изпълнение на „Дългосрочна
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стратегия за интегрирано развитие на туризма в община Върбица 2014-2020 г.” през
2020г.
6. Дoкладна записка с вх. № 25 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Приемане на Общински план за младежта 2021 г.
7. Дoкладна записка с вх. № 26 / 04.03.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица, относно:
Редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен" ООД,
насрочено за 31 март 2021 г. и
8. Дoкладна записка с вх. № 28 / 04.03.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица, относно: Предоставяне на Общински имоти с начин на трайно ползване –
„Полски пътища” в землището на с.Конево за стопанската 2020 – 2021 год.
9. Дoкладна записка с вх. № 27 / 04.03.2020 г. от Кадир Хасан - Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Заявление Вх.№19/15.02.2021г. от Стефан
Йорданов Йорданов чрез адв. Пламен Недев, във връзка с искане за произнасяне по
Предложение от Началника на Общинска служба „Земеделие”- гр. Върбица с Вх. №2400-371/09.10.2017 г. за обезщетяване наследниците на Станчо Савов Стаматов със земи
от ОПФ.
10. Питания.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№1
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 20 / 26.02.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Информиране на Общински съвет гр. Върбица за изпълнението
на „Програма за управление на отпадъците на Община Върбица 2015 – 2020 г.” за 2020 г.
Резултати от гласуването:
за - 16;
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 24, ал.2 от ЗМСМА,
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Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№1
На основание чл.21, ал.1, т.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (Обн. ДВ бр. 77/1991 г. изм. и доп.), Общински съвет гр. Върбица приема
отчета по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Върбица 2015 –
2020 г.” за 2020 г.
Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ
бр.53/ 2012 г. изм. и доп.) кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март
общинския съвет за изпълнението на ”Програма за управление на отпадъците на Община
Върбица 2015 – 2020 г.” през предходната календарна 2020 година.

ОБЩИНА

ВЪРБИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТЧЕТ - ИНФОРМАЦИЯ
по изпълнението на ”Програма за управление на отпадъците на Община Върбица 2015 – 2020 г.”
за 2020 г. съгласно разпоредбите на чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ
бр.53/ 2012 г. изм. и доп.).
През 2020 г. в Община Върбица по ”Програма за управление на отпадъците на Община
Върбица 2015 – 2020 г.” са изпълнени следните дейности:
- Извършват се предварителни проучвания за изграждане на „Площадка за компостиране на
биоразградими отпадъци от зелени площи, паркове и градини”, както и „Площадка за временно
съхранение на строителни отпадъци” в изпълнение разпоредбите на чл.19, ал.3, от „Закона за
управление на отпадъците” ;
- През 2020 г. е изготвен и утвърден график за изчистването на незаконни сметища по населени
места в общината.
- През изминалата година са почистени 23 бр. незаконни сметища, в 16 населени места на
общината и прилежащите територии на гр.Върбица с наета и собствена техника с
приблизителна площ около 30 дка. Поставени са предупредителни табели за забрана
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на определени места;
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- За депониране в Регионален Център за Контролирано Обезвреждане на Твърди Битови
Отпадъци (РЦКОТБО) – гр.Омуртаг са предадени 1149,480 тона твърди битови отпадъци.
- В изпълнение на заложени дейности в програмата и въведената система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки и несмесване с общия поток битови отпадъци, продължава
реализирането на сключения договор с „Екопак България” АД, като за последващо третиране са
предадени 1600 кг. стъклени отпадъци, 1780 кг. отпадъци от хартия и картон, 2020 кг. отпадъци
от пластмаса.
- В изпълнение на програмата и на чл.19, ал.3, т.6 от „Закона за управление на отпадъците” и
„Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” и сключен договор с
„Екобултех” АД в общината продължава да се събират излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване във всички населени места.
- В изпълнение на програмата и на чл.19, ал.3, т.7 от „Закона за управление на отпадъците” и
”Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори” и
сключен договор с „Екобулбатери” АД в общината продължава да се събират негодни за
употреба батерии и акумулатори по всички населении места.
Препис!
РЕШЕНИЕ:№2
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
Дoкладна записка с вх. № 21 / 26.02.2021 г. от инж. Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица, относно: Годишен отчет по чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (Обн.
ДВ бр. 91/2002г. изм. и доп.) за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда в
Община Върбица 2016 - 2020” за 2020 г.
Резултати от гласуването:
за - 16;
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 24, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:
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РЕШЕНИЕ:№2
На основание чл.21, ал.1, т.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (Обн. ДВ бр. 77/1991 г. изм. и доп.), Общински съвет гр.Върбица приема
отчета по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда в Община Върбица 2016 2020” за 2020 г.
Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ
бр. 91/2002г. изм. и доп.) отчетите за изпълнението на програмите се приемат от общинските
съвети, както и при необходимост предложения за нейното актуализиране и допълване.
Отчетите по ал.5 се представят на РИОСВ гр. Шумен.

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТЧЕТ
за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда в Община Върбица 2016 - 2020” за
2020 г. съгласно разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.
През 2020 г. в Община Върбица по „Програма за опазване на околната среда в Община
Върбица 2016 - 2020” са изпълнени следните дейности:

-

В процес на проектиране е проект "Изграждане на модулна пречиствателна станция
за отпадни води и довеждаща инфраструктура на гр.Върбица, общ.Върбица".

-

Извършено е енергийно обследване на уличното осветление на територията на
всички населени места в община Върбица.

-

През 2020 г. е изготвен график свързан с почистването и озеленяването на зелените
площи в общината и следене за неговото спазване. Почистените и озеленени площи
са с приблизителна площ 35 дка. – в Спортен комплекс гр.Върбица, почивен дом
„Еделвайс”, площад и лого гр.Върбица, стадионите в с.Ловец, с.Менгишево, с.Бяла
Река, гр.Върбица.

-

Приключи реализирането на проект „Благоустройство на централен парк и
прилежащите пространства в с.Станянци”.

-

Издадени са 4 броя позволителни за събиране на лечебни билки от общински
поземлен фонд съгласно разпоредбите на чл.22 от Закона за лечебните растения.
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№3
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 22 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на цена, оценка
от независим лицензиран оценител.
Режим на явно и поименно гласуване.
Резултати от гласуването:
за - 16
1. Кадир Хасан
2. Бирсен Елманов
3. Севдалин Алдинов
4. Руфи Чуфадар
5. Мехмед Юсуфов
6. Ердинч Исмаилов
7. Ерсин Хасанов
8. Мустафа Хюсеинов
9. Исуф Газинов
10. Басри Басриев
11. Мехмед Мехмед
12. Енвер Исуф
13. Стоян Димитров
14. Емил Димов
15. Радослав Чалъков
16. Мустафа Еминов
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№3
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1. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС , Наредбата за реда за придобиване, стопанисване и
разпореждане с общинско имущество и Наребдата за провеждане на търгове на Общински
съвет гр.Върбица да се обяви търг с явно наддаване за продажба на следният урегулиран
поземлен имот:
1.1. Поземлен имот №12766.33.48 от 4 204 дка в местността «Кара орман»,
землището на гр.Върбица, представляващ «Друг вид трайно насаждение», VIта категория.
За имота е съставен АОС № 2481/23.02.2021г, вписан в Агенцията по вписвания гр.В.Преслав.
2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет Върбица одобрява оценка на
недвижимия имот както следва:
2.1. За поземлен имот 12666.33.48 с площ 4 204 дка - оценката от независим
оценител е в размер на 2 190 лв с включен ДДС лв. , която цена да бъде начална тръжна за
провеждане на търг с явно наддаване. Данъчната оценка на имота е в размер на 710,70 лв.
Мотиви: Проявен интерес за закупуване на поземлен имот в землището на гр. Върбица.
За същия има съставен акт за общинска собственост, вписан в Агенцията по вписвания гр.
В. Преслав.
Препис!
РЕШЕНИЕ:№4
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 23 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Върбица 2014-2020 г. за 2020 година.
Резултати от гласуването:
за - 16
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№4
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Общински Съвет –Върбица одобрява Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Върбица 2014-2020 г. за 2020 г.
Мотиви: Общинският план за развитие на Община Върбица за периода 2014 -2020 г. е
разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и е приет с
Решение №1-1 по Протокол №7от 30.10.2013 г. Той е документ за стратегическо планиране на
устойчиво местно развитие, разработен в съответствие с предвижданията на Областната
стратегия за развитие.
С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмиране, управление и ресурсно осигуряване на регионалното и местното развитие се
извършва наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, свързано с постигане
на целите и приоритетите на база система от индикатори.

О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/21-31; факс: 05391/ 20-05

ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2014-2020г.
за 2020г.

Общинският план за развитие на Община Върбица е разработен в изпълнение на
разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет Върбица с Решение
№ 1-1 по Протокол № 7от 30.10.2013г. При съставянето му са спазени принципните изисквания
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно обемът и
съдържанието.
Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на
общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Шумен
2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020г.;
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната
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програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита
приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на
кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на
регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Хоризонтът на Общинския план за развитие е 7-годишен и съвпада с периода на действие
на Областната стратегия за развитие на област Шумен, Регионалния план за развитие на
Североизточния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове.
Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС,
съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а
също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от
прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.
ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие с ясно дефинирана
визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и доходи на
хората в община Върбица, по-добра жизнена среда и качество на живот.
Общинският план за развитие на община Върбица 2014-2020 г. има характер на отворен
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично
променящите се условия.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ ЗА 2020г.
Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на
предприемачеството и инвестициите с приоритети селско, горско стопанство и туризъм.
Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство
Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури
Дейност:
- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини);
Общинска администрация след взето решение на Общински съвет- Върбица за
дългосрочно отдаване под наем на земи от ОПФ, ежегодно провежда търгове за дългосрочно
отдаване на земи за създаване на трайни насаждения.
Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството
Дейност:
- Модернизация и разширяване на животновъдните обекти;
Съгласно
регистър
на
фермите
за
производство
на
краве
мляко
(Съгласно Наредба №4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане
на пазара на мляко и млечни продукти) на територията на Община Върбица има 14 ферми от
първа група.
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Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и
опазване на околната среда.
Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране
инфраструктура и подобряване качествата на средата

на

техническата

Мярка 2.1.2: Ремонт и реконструкция на общински пътища и улични мрежи
Дейност:
- Ремонт на общински път Станянци – Божурово – Чернооково – Крайгорци;
Община Върбица на 08.03.2018г. сключи Договор с № 27/07/2/0/00468 от 08.03.2018 г. за
отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (20142020г.) и проектно предложение “ Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от
общински пътища на територията на община Върбица”
В проектното предложение са включени следните обекти:
- ПОДОБЕКТ 1:Път SHU 1041 /І-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово –
Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;
- ПОДОБЕКТ 2:
Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен
от км 0+000 до км 1+800.00;
- ПОДОБЕКТ 3: Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража - Драгановец - граница
общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250".
През 2018г. бяха проведени всички обществени поръчки за възлагане на дейностите по
проекта.
През 2019г. и 2020 година се изпълняват заложените строително-монтажни дейности.
Дейност:
- Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица – гр.
Върбица, с. Бяла река, с. Ловец, с. Чернооково, Станянци и Тушовица.
1.
Община Върбица на 10.05.2019г. сключи Договор с № BG06RDNP001-7.001 0004-C01 за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР (2014-2020г.)
за финансиране на проектно предложение „Реконструкция и/или
рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”.
В проектното предложение са включени следните подобекти:
ПОДОБЕКТ : с. Нова бяла река, улица "Септември“ от км 0+000 до км 0+525;
ПОДОБЕКТ : с. Нова бяла река, улица "Дружба“ от км 0+000 до км 0+133;
ПОДОБЕКТ.: гр.Върбица , улица „Милан Борисов“ от км 0+000 до км 0+170;
ПОДОБЕКТ : Улица "Александър Стамболийски" в гр. Върбица от км 0+000 до км
1+193.50;
ПОДОБЕКТ : с. Бяла река , Улица „Васил Левски“ от км 0+000 до км 0+209;
ПОДОБЕКТ.: с.Бяла Река , улица „Чапаев“ и улица "Яворов" от км 0+000 до км 0+168;
ПОДОБЕКТ: с. Бяла река, улица "Плиска“ от км 0+000 до км 0+197;
ПОДОБЕКТ: с.Бяла Река , улица „Средна Гора" от км 0+000 до км 0+072;
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ПОДОБЕКТ: Улица "Н.Вапцаров" от км 0+000 до км 0+503 и улица "Кишинев" от км
0+000 до км 0+130 в с. Тушовица.
През 2019г. бяха проведени всички обществени поръчки за възлагане на дейностите по
проекта.
През 2020 година се изпълниха заложените строително-монтажни дейности.
2.През 2020г. след проведени обществени поръчки се изпълниха следните обекти:
2.1. Обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Върбица“ включва
следните обекти:
- улица „Август Попов“, кв. Трошка, гр. Върбица;
- улица „Янтра 1“, кв. Трошка, гр. Върбица;
- улица „Янтра 2“, кв. Трошка, гр. Върбица;
- улица „Марица“ с.Тушовица;
- улица „Рила“ с.Тушовица;
- улица „Шейново“ с.Тушовица ;
- улица „Шейново“ с.Тушовица ;
- улица „Шейново“ с.Тушовица ;
- улица „Мир“ с.Тушовица
- улица „Шипка“ с.Тушовица ;
- улица „Пирин 1“ с. Ловец;
- улица „Пирин 2“ с. Ловец;
- улица „Пирин 3“ с. Ловец;
- улица „Пирин 4“ с. Ловец;
- улица „Васил Коларов“ с.Бяла река;
- улица „Мир “ с.Бяла река;
- улица „Ивайло “ с.Бяла река;
- улица „Батак “ с.Бяла река;
- улица „Дунав 1“ с.Бяла река;
- улица „Дунав 2“ с.Бяла река;
- улица „Септември“ с.Бяла река;
- улица „Г.Димитров“ с. Маломир;
- улица „Дунав“ с.Маломир;
- улица „Свобода“ с.Маломир;
- улица „Ивайло 1“ с. Методиево;
- улица „Септември“ с. Методиево;
- улица „Ивайло2“ с. Методиево;
- улица „Дружба“ с. Методиево;
- улица „Васил Коларов“ с. Методиево;
- улица „Свобода 1“ с.Крайгорци;
- улица „Свобода 2“ с.Крайгорци;
- улица „Свобода3“ с.Крайгорци;
- улица „Балкан“ с.Крайгорци.
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Мярка 2.1.7: Комплексно планиране и устройство на територията
Дейност:
- Разработване на Общ устройствен план на община Върбица;
През 2014г. Община Върбица след проведени процедури по ЗОП възложи проектиране на
Общ устройствен план, като проектирането продължи през 2020г. Внесен е предварителният
проект на ОУП в РИОСВ за съгласуване.

Мярка 2.1.8: Благоустрояване и обновяване на населените места
Дейности:
- Ремонт и благоустрояване на площади в селата: Нова Бяла река, Станянци и Тушовица;
През 2019г. бе проведена обществена поръчка по ЗОП за „Благоустройство на
централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п
плана на селото“
През 2019г. започна изпълнението на строително- монтажните дейности на обект
„Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни
пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“ като изпълнението на строителномонтажните дейности приключи през 2020 година. В центъра на площадната зона се изгради
фонтан. Около фонтана е изградена алейна мрежа, където се постави парково обзавеждане,
пейки с пергола, беседка, осветителни тела и т.н. Зоната е с обществен достъп, комуникационно
обвързана със урбанизираната територия и осигуряваща правилна експлоатация и поддържане
на зелените площи.
Специфична цел 2.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на
природните ресурси
Мярка 2.2.2: Подобряване управлението на отпадъците
Дейности:
- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране,
депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на
замърсени територии;
През 2017г. е подписан договор между Община Върбица и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД за
изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци в трите най-големите
населени места: гр.Върбица, с.Бяла река и с.Тушовица. Разработена е и утвърдена Програма за
развиване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на
територията на община Върбица. Поставени са общо 16 комплекта контейнери, както следва:
- гр.Върбица: 8 комплекта;
- КК – Върбица: 2 комплекта;
- с.Бяла река: 4 комплекта;
- с.Тушовица: 2 комплекта.
Поставените контейнери продължават да се използват по предназначение през 2020г.
12

Приоритет 3: Подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите
и задържане на младите хора в района.

Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни
места
Мярка 3.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите.
Дейност:
- Повишаване производителността на труда и доходите.
1. През 2020г. Община Върбица след кандидатстване на Община Върбица с проектно
предложение „Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата
на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Бяла река” за финансиране по Мярка М02 –
„Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект „Красива България”- 2020г се сключи
със сключено споразумение с №РД09-56/26.02.2020г.
По проекта се проведе следното професионално обучение :
- „Социален асистент, Подпомагане на възрастни” 17 лица,
2.По Регионална програма за заетост 2020г. бяха наети 9 безработни лица на длъжност
„общ работник”.
3. След кандидатстване на Община Върбица по Национална програма "Активиране на
неактивни лица" се сключи договор с Агенция по заетостта. По Национална програма
"Активиране на неактивни лица" бяха наети 2 безработни лица на длъжност „Организатор на
обществено полезен труд“.
4.След кандидатстване на Община Върбица пред Агенция по заетостта се сключиха два
договора по Национална програма „Помощ за пенсиониране”. През 2018г. бяха наети 2
безработни лица на длъжност „Общ работник”. Наетите лица през 2018година продължиха да
изпълняват задълженията си и през 2020година;
Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до
29 години
Дейност:
- Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване;
През 2020г. след кандидатстване на Община Върбица пред Агенция по заетостта по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 по Проект
2014BGО5М90РО01-1.2014.001-С0001 „Нова възможност за младежка заетост” се сключи от
Договор № МЗ-3-03-10-2925#8 от 14.02.2020г. между ОБЩИНА ВЪРБИЦА и АГЕНЦИЯ ПО
ЗАЕТОСТТА по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд”
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където бяха наето 25 лица на длъжност Работник, поддръжка“ и
„Технически сътрудник“.

14 лица на длъжност

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни,
образователни, социални и културни услуги.
Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование
Дейност:
- Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси използване на информационни и комуникационни технологии;
Във всички училища има изградени кабинети по информационни технологии –
оборудвани със компютри, осигурени са таблети, лаптопи и тъч-дисплеи финансирани със
средства по различни национални програми, проекти и бюджетни средства.
Дейност:
- Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен
отдих и извънкласни форми на обучение;
През 2019г. 95% от учениците са включени в
учебния ден.

групи за целодневна организация на

Училищата на територията на Община Върбица успешно изпълняват различни европейски
и национални проекти:
- Национална програма „Без свободен час в училище" - заместване на отсъстващи
учители в училище.
- Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2 „Осигуряване на
условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни
предмети от прогиманзиален етап“.
- Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за
взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.
- Проекти BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – 1 група за
повишаване на дигиталните компетентности на учениците и Проект BG05M2ОP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“ – 11 групи за допълнително обучение, реализирани по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
- Сформирани групи за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващото
образование, с преобладаване на занимания в теоретично направление STEM.
- „Всеки ученик ще бъде отличник“ на ЦМЕДТ „Амалипе” – Велико Търново,
финансиращ орган – „Тръст за социална алтернатива”.
- Проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и
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образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – осъществяване на дейности за допълнителна
подкрепа на деца/ученици със специални образователни потребности.
- Участие като партньор в проект BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на
педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, с водеща организация ЦМЕДТ
„ Амалипе“, гр. Велико Търново.
- Проект "United Colours of Arts" (Обединени чрез изкуствата) по програма Еразъм+ е
разработен и спечелен през 2020 г. заедно с партньорски училища от Турция, Гърция и Италия.
Същността на проекта касае интегрирането на малцинствени и други уязвими групи с помощта
на образованието и изкуствата. Целевата група включва ученици от 8-10 клас, които трябва да
отговарят на ясно определени изисквания. Подборът ще се осъществи след 18 март. В проекта
ще вземат участие и 10 колеги, за участието на които също са изработени критерии. По двама
учители и пет ученици ще участват във всяка една от четирите мобилности. Заради пандемията
от Ковид 19 старта на проекта е отложен с 6 месеца. Продължителността е 2 години.
- Изпълнение на дейности по НП „Иновации в действие“, насочени към сътрудничество
между училища по обмяна на добри практики и продължаване участието на училищата в
изграждането на мрежата от иновативни училища. Подписани са договори за сътрудничество
между Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Рудозем и Средно училище „Христо
Ботев“ гр. Камено. Предстои осъществяване на обменни визити между СУ „Св. Паисий
Хилендарски“ с двете училища.
- С Решение № 584 от 20.08.2020 г. на Министерски съвет, СУ „Св. Паисий
Хилендарски“ е в списъка на иновативните училища в Република България, с проект за
иновация „Училище на новатори: от класната стая към образование на бъдещето“. Заложените
дейности, от учебната 2020/2021 г. са насочени към провеждане на бинарни уроци в IV и V клас,
поетапното въвеждане на ИКТ в обучението – през първата година в VII клас и въвеждане на
проектно-базирано обучение. Продължителността на иновацията съгласно проектното
предложение е 4 учебни години, като посочените иновации ще се прилагат в обученията по
български език и литература, математика и чужд език (английски език).
- Участие в отбелязването на 31.05. – ден за борба с тютюнопушенето;
- Участие в публични изяви на ученици в групите по занимания по интереси;
- Участие на ученици в тържества по случай 19-февруари – почитане на паметта на Васил
Левски, 3-ти март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник
, отбелязване на 22 април – ден на Земята, 9 май - Деня на Европа, 24 май – Ден на светите
братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност;
- Участие в културните празници, заложени в културния календар на Община Върбица –
Деня на гр. Върбица;
- Участие на ученици в деня на самоуправлението – на училищно и общинско ниво.
Учениците се запознават с работата на училището и Общинска администрация като участват в
тяхното управление.
Дейност:
- Разгръщане на творческите способности на децата и учениците;
В училищата има обособени клубове и сипове за развитие на талантите на учениците;
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Дейност:
- Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца
и ученици.
В училищата няма отпаднали ученици от образователната сфера, има ученици, които са
преместени в други училища или заминали в чужбина.
С цел задържане на учениците в училище са проведени благотворителни кампании за
подпомагане на ученици от финансово затруднени семейства и подпомагане на завършващите
12 клас със символична сума от община Върбица.
Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните
институции
Дейност:
- Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на
мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда:
1. През 2020г. Община Върбица след кандидатстване на Община Върбица с проектно
предложение „Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата
на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Бяла река” за финансиране по Мярка М02 –
„Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект „Красива България”- 2020г се сключи
със сключено споразумение с №РД09-56/26.02.2020г. за финансиране с Министерство на труда
и социалната политика.
Проведена бе обществена поръчка по ЗОП с предмет „Преустройство и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Бяла
река” финансирана по Мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект
„Красива България”- 2020г. Изгради се отоплителна инсталация и котелно помещение,
направена е топло изолация на външни стени на сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”,
с.Бяла река,община Върбица, извършени са строително-монтажни дейности на покривната част
на сградата, изградени са вътрешни санитарни възли, осигурена е течаща топла вода в
умивалните към санитарните възли, извършено е освежаване на помещения и сградата,
извършени са ремонтни дейности площадно пространство пред сградата на училището.
2. През 2020г. след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „Физкултурен
салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7“ се извършиха
строително –монтажни дейности на физкултурния салон. Обекта представлява заварен строеж в
степен на завършеност - груб строеж, като във времето е премахната една от изградените оси.
Предвидения капацитет на физкултурния салон е до 50 души ученици и треньори.
Сградата се разделя условно на две нива и две части - спортна зона и обслужваща зона.
През 2020г. е изпълнен първия етап от изпълнението строително- монтажни дейности
като са изпълнени следните дейности:
 Изграждане на цялостна конструкция с покрив;
 Облицовка на стени и дограма;


Частично изградена ВиК инсталация;
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В обслужваща зона, са разположени входно предверие, стълбище, две съблекални за
момчета и за момичета, тоалетни към тях и спомагателно помещение.
Спортната зона е с размери 27 на 11,70 метра, в която еа разположено комбинирано
спортно игрище за волейбол, футбол и баскетбол.
3. През 2020г. след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет „"Изграждане на
комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"
започнаха изпъление на строително-монтажните дейности, които ще продължат и през 2021
година.
Целта на проекта е изграждане на комбинирана спортна площадка в двора на ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий“, в село Бяла река.
С проекта се предвижда изграждане на оградено игрище с изкуствена настилка, с
възможност за ползване за минифутбол, тенис на корт, волейбол и с пейки за зрители и играчи;
Игрището се разполага между двете училищни сгради. Към игрището се предвиждат
пейки за зрители и за играчите в южната му част. Трибуните се предвиждат със
стоманобетонова конструкция, върху която се разполагат пласмасови пейки за зрители.
Комбиннираната площадка е оградена с 5,45 метрови прозирни телени огради.
Заградената площадка има две врати за достъп и евакуация с размери 100/200 см.
Обекта e със заградена площ от 806,6 кв.м.
Дейност:
- Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения към изискванията за
безопасност и функционалност.
През 2020г. Община Върбица след кандидастване пред ПУДООС по Национална
кампания „Чиста Околна среда -2020г” се сключиха договори за следните подобекти:
- Проект „ДЕТЕЛИНА - НАШАТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА” Детска градина
ДЕТЕЛИНА С. ЛОВЕЦ общ. ВЪРБИЦА;
– Проект „ЧИСТА ЗЕМЯ - ЩАСТЛИВИ ДЕЦА” от Детска градина Щурче с. Тушовица
общ. Върбица;
- Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ДЕТСКИ КЪТ В СЕЛО МАЛОМИР,
ОБЩИНА ВЪРБИЦА”
Дейностите по изпълнение на проектите включват – доставка и монтаж на пейки
стационарни, детски люлки и пързалки , изработка, доставка и монтиране на дървени пейки с
перголи. За целите на озеленяването се доставиха цветя, и ниски декоративни дървета, и семе
за райграс.
Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни
услуги
Мярка 4.3.1: Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването
Дейности:
- Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети;
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През 2018г. Община Върбица обяви обществена поръчка с предмет.„Медицински център
гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника , УПИ-462
, кв.51, гр.Върбица“. След избора на изпълнител през 2019г. започнаха строително-монтажни
работи, които продължат и през 2020г.
С реализацията на проекта, ще бъде разкрит нов медицински център във Върбица.
След изпълнението на строително-монтажните дейности ще се разкрие болнично
заведение със стационар от 10 легла, което е необходимо заради отдалечеността на Върбица.
Има села в общината, за които болницата във Велики Преслав е на повече от 40 км, а
областната в Шумен е на над 70 км.
През 2020г. се извърши ремонт и обновяване на здравните служби в селата: Крайгорци,
Божурово, Станянци, Менгишево, Конево, Сушина, Методиево, Маломир, Бяла река и
Тушовица.
Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги
Дейност:
- Повишаване броя на медицинския персонал;
През 2020г. осигуряват здравни грижи на населението 4 индивидуални практики за
първична извънболнична медицинска помощ, 2 индивидуални практики за първична дентална
помощ, лаборатория за изследване на кръв и урина и 1 Център за спешна медицинска помощ.
Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността
Дейност:
Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж;
Община Върбица до края на м.февруари 2020 г. с реализирането на проект "Осигуряване
на топъл обяд в Община Върбица" по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, разшири дейността на капацитета на съществуващият до момента Домашен
социален патронаж, като социалната услуга се предоставя на общо 825 лица изпаднали в нужда
във всички населени места на територията на община Върбица.
За периода от 01 май до 31 декември 2020г. по Целева програма „Топъл обяд у дома в
условията на извънредна ситуация -2020г.“ към Агенция за социално подпомагане бяха
подкрепени 170 лица и с натрупване 211 лица за целия период.
Дейност:
-Предоставяне на услугата „Личен асистент”;

1. През септември 2019г. се сключи споразумение между Община Върбица, Агенция
социално подпомагане и Национален осигурителен институт по Механизма за лична помощ, с
който се осигуряват лични асистенти на ползвателите на лична помощ, които са:
- хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
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- децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
- децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност
Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността
му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да
компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му
права и пълноценно участие в обществото.
Чрез предоставяне на услугата „личен асистент” се подобрява качеството на живот и ще се
подпомогнат възможностите им за независимост и за социално включване на потребителите
Община Върбица към 31.12.2020г. има наети 85 лични асистенти по Закона за лична
помощ, като броят им постоянно нараства.
2. През 2020г. Община Върбица подписа с Агенция по заетостта договор номер 310-001320-11024 от 05.05.2020г. по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда” .
Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни
помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до
89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право
на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване,
които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в
Република България.
По Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда” бяха назначени 72
лица на длъжност „домашен помощник”, които предоставят услуги на 72 потребители.
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура
Дейност:
- Изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община
Върбица в курорта;
Изграденият по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,
„Многофункционален спортен комплекс” в КК-Върбица, бе официално отворен за посетители.
През 2019г. Комплексът функционира успешно и приема своите посетители, местни младежи и
спортни клубове от цялата страна.

- Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващите детски и
спортни площадки в община Върбица
През 2020г. Община Върбица след кандидастване пред ПУДООС по Национална
кампания „Чиста Околна среда -2020г” се сключиха договори за следните подобекти:
- Проект „ДЕТЕЛИНА - НАШАТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА” Детска градина
ДЕТЕЛИНА С. ЛОВЕЦ общ. ВЪРБИЦА;
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– Проект „ЧИСТА ЗЕМЯ - ЩАСТЛИВИ ДЕЦА” от Детска градина Щурче с. Тушовица
общ. Върбица;
- Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ДЕТСКИ КЪТ В СЕЛО МАЛОМИР,
ОБЩИНА ВЪРБИЦА”
Дейностите по изпълнение на проектите включват – доставка и монтаж на пейки
стационарни, детски люлки и пързалки , изработка, доставка и монтиране на дървени пейки с
перголи. За целите на озеленяването се доставиха цветя, и ниски декоративни дървета, и семе
за райграс.
Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове.
Дейност:
- Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти;
През 2020г. в община Върбица създаденият едноименен клуб по футбол има проведени
общо 24 футболни срещи от които 20 победи, 2 равни и 2 загуби.
Дейност:
- Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора.
Местната комисия за противообществени прояви работи в тясна връзка с РУ на МВР гр.
Върбица. Разглеждат се възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки по ЗБ ППМН,
Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Върбица,
която има за цел да осигури спокойствие на гражданите.

В заключение трябва да се отбележи, че в Общинска администрация – гр. Върбица няма
специфично обособени механизми за събиране, обработка и анализ на данни. Общоприетата
практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет за подобряване условията
на живот на гражданите живеещи на територията на общината. В последните години
финансиране на различни видове дейности се търси предимно чрез проекти към Оперативните
програми на ЕС и други донорски програми, а по-специално през последната година това се
наложи като основен източник поради съкращаване на бюджетните средства. Като резултат от
всичко това, основна пречка пред осъществяване на Общинския план за развитие може да се
отбележи липсата на средства и амортизацията на инфраструктурата на територията на
общината, подобряване състоянието на която пък от друга страна изисква значителен обем
средства. Попадането в този омагьосан кръг наложи изпълнението на по-дребномащабни мерки,
които от своя страна са не по-маловажни, но недостатъчни за задоволяване на обществените
нужди и потребности.
Основни проблеми остават застаряващото население, миграцията и безработицата. Има
съществен напредък в обновяването на техническите и социални инфраструктури. Слабост на
този етап отчитаме при реализиране на проекти за насърчаване на заетостта, както и по проекти
и дейности в сферата на здравеопазването, и в сферата на опазване на културното наследство.
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№5
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 24 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Приемане на отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за
интегрирано развитие на туризма в община Върбица 2014-2020 г.” през 2020 г.
Резултати от гласуването:
за - 16
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание чл.21 ал.1 т.12 и т.23 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№5
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за туризма приема:
1.
Отчет за изпълнение на „Дългосрочна стратегия за интегрирано развитие на
туризма в община Върбица 2014-2020 г.” през 2020г.
Мотиви: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма, кметът на общината разработва
програма за развитие на туризма на територията на общината и отчета за нейното изпълнение и
ги внася за приемане от Общинския съвет.
„Дългосрочна стратегия за интегрирано развитие на туризма в община Върбица 20142020 г.” и програмата за изпълнението и е разработена в съответствие с чл.11 от Закона за
туризма и е приета с Решение № 6 по Протокол № 4 от 17.07.2014г. от редовно заседание на
Общински съвет-Върбица. Тя е ключов документ, който дефинира политиката за развитие на
туризма в общината.

О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул. “Септемврийско въстание” 40, тел: 05391/21-31; факс: 05391/ 20-05
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ОТЧЕТ
За изпълнението на Дългосрочната Стратегия за интегрирано развитие
на туризма в община Върбица през 2020г.

Дългосрочната Стратегия за интегрирано развитие на туризма в община Върбица е
разработена в съответствие с чл.11 от Закона за туризма и е приета с Решение № 6 по Протокол
№4 от 17.07.2014г. от редовно заседание на Общински съвет-Върбица. Тя е ключов документ,
който дефинира политиката за развитие на туризма в общината.
Съгласно нормативните разпоредби на Закона за туризма:
Стратегиите се приемат от Общинския съвет, който контролира изпълнението им.
Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Стратегиите
за интегрирано развитие на туризма, а при необходимост - и предложения за нейното допълване
и актуализиране.
Община Върбица разполага с уникални възможности за практикуване на различни
видове туризъм - здравен, балнеоложки, еко-, къмпинг-, културно-исторически, приключенски,
ловен, риболовен, селски, спортен и конгресен туризъм. За съжаление потенциалът на
общината не е използван пълноценно до момента и туризмът остава един от слабо развитите
сектори в местната икономика.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ДЪЛГОСРОЧНА
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ПРЕЗ 2020г.
Специфична цел 1. Възстановяване и развитие на Курортен комплекс “Върбица”
като желана дестинация за рекреация, балнеология, спорт, лов, къмпинг–, еко- и
приключенски туризъм.

Мярка 1.3. Оползотворяване потенциала на трите минерални извора
1.3.1. Регистрация в МОСВ на минералните извори в курорта и до хижата
1.3.2. Получаване право на ползване на минералната вода от Община Върбица
1.3.3. Благоустрояване на местата с минералните извори
1.3.4. Постоянно наблюдение, контрол и изследване на качествата на минералните
води
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Със Заповед №РД-293 от 18.05.2018г. на Министъра на околната среда и водите за
утвърждаване на експлоатационните ресурси на НМВ „Върбица” в К.К. „Върбица“,
общ.Върбица – публична общинска собственост след отправено искане от страна на Община
Върбица е утвърден технически възможният дебит на водовземните съоръжения както следва:
Водовземно съоръжение
КЕИ „Минералната вода“

Технически
възможен дебит,
l/s
0,032

КЕИ „Солената вода”

0,007

Допустима кота на
динамичното водно
ниво
Изливане на кота
321,19
Изливане на кота
301,56

Температура, t°C

13
13

През 2018г. във връзка с отправено искане от Община Върбица до МОСВ е стартирана
процедура по издаване на балнеологична оценка на минералната вода от КЕИ „Минералната
вода” и процедура по издаване на сертификат и балнеологична оценка на минералната вода от
КЕИ „Солената вода”. Извършени са съответните пробонабирания съобразно нормативните
изисквания и са съставени необходимите протоколи от извършените лабораторни анализи. Въз
основа на резултатите от лабораторните анализи е издадена Балнеологична оценка №130 от
12.06.2019г. от Министъра на здравеопазването за КЕИ „Минералната вода”.
През 2020г. приклучи и процедурата за КЕИ „Солената вода” издадени са Сертификат
№100 от 19.05.2020г. и Балнеологична оценка №173 от 19.05.2020г. от Министъра на
здравеопазването.
Общата минерализация на минералната водата от КЕИ „Солената вода” е 1779 mg/l.
Характеризира се като студена, високо минерализирана, въглекисела хлоридно
хидрокарбонатно-натриева вода, съдържаща флуорид и без санитарно-химични и
микробиологични признаци на замърсяване. Водата има стабилен физико-химичен състав и
свойства и отговаря на изискванията на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните
местности и курортите.
Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от високата минерализация,
наличието на въглекисели хлоридно хидрокарбонатно-натриеви йони.

I. ФИЗИКО – ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Външен вид: Водата е бистра, безцветна, без вкус с мирис на сероводород.
eq%
1.Аниони
mg/l
eq%
2.Катиони mg/l
Fˉ
3,09
0,562
NH4+
<0,63
0,135
Clˉ
798,00
77,824
Ca²+
5,52
1,061
2+
SO4²ˉ
9,24
0,665
Mg
1,58
0,501
CO3²ˉ
11,00
1,268
Na+
585,09 98,069
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HCO3ˉ
HSiO3ˉ
NO2ˉ
NO3ˉ
Сума:

346,78
0,60
<0,05
<1,00
1168,71

19,654
0,027
0,000
0,000
~100,00

Сух остатък при 180°С
Сух остатък при 260°С
Електропроводимост при
25°С
Активна реакция pH
Обща минерализация

K+
Fe-общо
Li+
Mn2+
Сума:

2,06
0,203
0,04
0,003
<0,05
0,028
<0,02
0,000
594,97 ~100,00

Метасилициева
киселина
15,99
H2SiO3
mg/l
Въглероден диоксид
8,8mg/l

1568
mg/l
1550
mg/l
2980
μϨ/cm
8,47
1779
mg/l

Окисляеми
йони
съединения
Дебит
Температура

серни

4,5 mg/l
0,007 l/s
13°С

II. РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Обща αактивност

0,25±0,010 Bq/l

Обща βактивност

1,20±0,28 Bq/l

Радий - 226

0,099±0,027
Bq/l

III.
ИЗПОЛЗВАНЕ
БАЛНЕОПРОФИЛАКТИКА:

ЗА

Естествен уран

0,0035±0,001
mg/l

Обща индикативна
доза

<0.10mSv/year

Тритий

<3 Bq/l

ПИТЕЙНО

БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ

И

При стомашно-чревни /хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест,
ентероколити и др./, жлъчно-чернодробни /жлъчно-каменна болест, хронични
холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните
пътища и др./, бъбречно-урологични /хронични пиелонефрити, хронични цистити,
нефролитиаза, уролитиаза и др./ и метаболитни заболявания /подагра, затлъстяване,
захарен диабет и др./.
Противопоказания за питейно балнеолечение: до 6 месеца след кръвоизлив от
стомашно-чревния тракт.
Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика
е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки.
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IV. ИЗПОЛЗВАНЕ
ЗА
ВЪНШНО
БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ
И
БАЛНЕОПРОФИЛАКТИКА:
При дегенеративни и възпалителни
/в ремисия/ ставни заболявания
/артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит и др./, заболявания на периферната
нервна система /дископатии, радикулити, плексити и др./ и ортопедични заболявания /за
раздвижване при посттравматичини и постоперативни състояния/.
Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания;
онкологични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и
декомпенсирана функция на органи и системи; ХИБС-ритъмни нарушения; епилепсия.
Минералната вода съдържа флуорид над 1,5mg/l. Не е подходяща за ежедневна
употреба за питейни цели.
Към своя край е и процедурата по съгласуване и одобрение на израбетеният проект на
санитарно-охранителна зона около водоизточниците от НМВ „Върбица” , който е внесен по
съответният ред в МОСВ за процедура по Наредба 3 за утвърждаване на СОЗ.

Специфична цел 2. Подобряване и разширяване на туристическия потенциал на
язовир “Тича”.
Мярка 2.2. Подобряване на техническите инфраструктури в с. Ловец и с. Сушина
2.2.1. Ремонт на пътната инфраструктура, уличните настилки и тротоари

През 2020г. е подобрено състоянието на инфраструктурата в с.Ловец чрез изпълнението
на следните обекти:
1. ОБЕКТ:„ улица „Пирин 1“с. Ловец, от О.129-О.Т.130-О.Т.134-О.Т.135 , ширина
3.0м,d =5.00см, банкет 2х0.50м;
2. ОБЕКТ:„ улица „Пирин 2“с. Ловец, от О.135 към О.Т.136 , ширина 3.0м,d =5.00см,
банкет 2х0.50м;
3. ОБЕКТ:„ улица „Пирин 3“с. Ловец, от О.132-О.Т.133-О.Т.134 , ширина 3.0м,d
=5.00см, банкет 2х0.50м;
4. ОБЕКТ:„ улица „Пирин 4“с. Ловец, от О.128-О.Т.131-О.Т.132-О.Т.136 към -О.Т.137,
ширина 3.0м,d =5.00см, банкет 2х0.50м;
Специфична цел 3. Реставрация, консервация и социализиране на археологически
обекти и културно-исторически паметници и превръщането им в туристически атракции
Мярка 3.1. Проучване, реставрация и консервация на археологически обекти
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3.1.1. Реставрация и консервация на части от Праисторическо селище при с. Иваново
(обекта попада в частен имот и са необходими отчуждителни процедури)
Селищна могила „Банята” при с. Иваново е сред малкото проучвани праисторически
обекти с особена значимост за ранната история на региона и информация за селищната система
по долината на река Камчия.
Селищна могила „Банята” е висока 6,5 м и е разположена в североизточния край на с.
Иваново, общ. Върбица, върху площ от 8 дка. Тя представлява затворен комплекс от селище,
крепостна стена (ров и палисада) и некропол, за който има податки, че е разположен западно от
селището. Обектът се проучва с археологически разкопки в периода 2008 – 2016 г. По време на
разкопките са разкрити частично жилища от седем жилищни хоризонта. Селището е
просъществувало през каменно-медната епоха (втора половина на 5 хил. г. пр. Хр.). Сред найинтересните находки са богата колекция от 63 бр. керамични модели на сгради и значителен
брой рогови брадви.
Археологическите проучвания продължиха и през 2020г. под ръководството на д-р
Светлана Венелинова – н.с. в РИМ-Шумен.
3.1.2. Консервация и частично възстановяване на Праисторическо селище и каменна
крепостна стена в с. Сушина – на полуостров и през част от годината остров в язовира
Праисторическата селищна могила „Нуриюк” се е образувала от продължителното
обитаване на селище през каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.). Тя има елипсовидна форма и
заема площ от около 5 дка. При строителството на язовир Тича през 60-те години попада в
неговата чаша и ежегодно се разрушава от промените в нивото на водата. През 2007 г., поради
рязкото спадане нивото на язовира, на повърхността се появяват човешки кости от некропола на
могилата. Тогава започват спасителни проучвания с научен ръководител доц. д-р Стефан
Чохаджиев. За два кратки археологически сезона (2007-2008 г.) и през 2015 г. са проучени 15
гроба от този некропол. Предвид ежегодното разрушаване на могилата, през следващите години
са провеждани редовни археологически проучвания и на селищната могила, които
продължиха и през 2020г. Най-значим резултат от тях е разкриването на внушително каменно
отбранително съоръжение. По време на разкопките до този момент са открити над 3000
артефакта с изключителна научна и експозиционна стойност.
Специфична цел 5. Административно и информационно обслужване, кадрово
обезпечаване на туризма, маркетинг и реклама
Мярка 5.1. Администриране и управление на туризма в община Върбица
5.1.3. Категоризация на всички туристически обекти и включване в националния
регистър
През 2020г. са постъпили 2 броя заявления за категоризиране на туристически обекти на
територията на общината. След проведените законоустановени процедури са издадени 1бр.
удостоверение за определяне на категория на места за настаняване и 1бр. удостоверение за
категоризация на питейно заведение по Закона за туризма.
По данни от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) реализираните
нощувки в общината през 2020г. са 2664 бр.
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Средствата събрани от туристически данък ще бъдат вложени за изграждане и
поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма; организиране на събития,
допринасящи за развитие на туризма в община Върбица; реклама на туристическия продукт на
общината и подобряване на качеството на услугите в общинските туристически обекти.
В заключение може да се каже, че наблюдението и оценката на Стратегията за
интегрирано развитие на туризма, като неделима част от местната туристическа политика се
извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на изпълнението й.
Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на всички документи,
които допринасят за развитието на туризма в община Върбица.
Реализирането на Стратегията за интегрирано развитие на туризма в община Върбица е
непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита
се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече
насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и промени във вътрешната
и външна инвестиционна среда.
Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с комплекс от
фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в бъдещето.

Стратегията за интегрирано развитие на туризма е динамичен и отворен документи. Тя
може периодично да бъдат допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на
общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№6
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 25 / 01.03.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Приемане на Общински план за младежта 2021 г.
Резултати от гласуването:
за - 16
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
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Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№6
На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Върбица приема Общински план
за младежта 2021 г.
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О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН ул. “Септемврийско въстание” 40, тел/ факс 05391/ 20-05

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2021 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план е разработен в съответствие с чл.15 от Закона за младежта, Националната стратегия за младежта и
Националната програма за младежта.
Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта, която определя визията на
правителството на европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. Тя е насочена към
подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим
социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.
Стратегическите цели, заложени в документа са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на
социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на
гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и
международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
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По смисъла на Закона за младежта „младежи” са лица на възраст от 15 до 29 години включително.
Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната стратегия, са присъщи и определящи
поведението и житейската ориентация на младежите и от община Върбица.
1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА
1.1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
Община Върбица разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, която е оптимална за потребностите на населението
на общината – 1 средно училище, 1 обединено училище, 1 основно училище, 1 защитено училище и 11 детски градини. Материалнотехническата база на учебните заведения е значително подобрена, като на по-голямата част от училищата са внедрени мерки за
енергийна ефективност, подменена е системата за отопление, ремонтирани са помещенията.
В училищата на община Върбица процентът на отпадане на ученици за миналата учебна година е 0,5 %. Причините за отпадане на
учениците от училище са социално-икономически, образователни, етнокултурни и финансови проблеми в семейството, емиграцията,
незаинтересованост от страна на родителите, липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на
преподавания материал, ранно сключване на бракове и др. Поради тeзи причини в училищата на територията на община Върбица се
набляга на засилване на мотивацията за учене, вземат се мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Училищата
постоянно инициират различни мероприятия, свързани със спорт, култура и образование. Родители присъстват на открити уроци,
тържества, концерти, награждавания от конкурси, състезания и др.
Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово и социално реализиране. Стремежът към
независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни. За съжаление голяма част от тях са социално и
икономически зависими от семействата си и социални помощи от държавата.
Високообразованите млади хора от общината търсят реализация в големите градове на България и чужбина.
За да се противодейства на нарастващата се младежка безработица, община Върбица търси начини за подкрепа на създаване на
работни места чрез осигуряване на временната заетост по оперативни програми. През 2020 г. по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 бяха назначени на работа 44 младежи. Основната цел е интеграция на безработните младежи до 29 годишна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ гр. Върбица към пазара на труда чрез заетост при работодател. Проекта ще
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спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за
работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на
професионална квалификация.
През 2020 година млади хора на възраст до 29 години не са проявили инициатива за развитие на собствен бизнес. Главната
причина е липсата на опит и средства за развитие на собствен бизнес. Официална информация за самонаети млади хора няма към
момента, тъй като голяма част от тези лица са в сивия сектор на икономиката т.е. работят без да се самоосигуряват.
Достъпът до услугите за квалификация и преквалификация в Общината се осъществява главно чрез Бюрото по труда.
1.2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет услуги, включително и в селата, а това е един от
съвременните начини за получаване на информация. Чрез предоставените компютри по Програма „Глобални библиотеки-България” в
част от читалищата е осигурен достъпа на младите хора до интернет. Така се постигна една от основните цели - приобщаването на
хората, в т.ч. младите хора и библиотеките към глобалното информационно общество.
1.3. Насърчаване на здравословния начин на живот
Здравното обслужване на населението на община Върбица се осъществява от регистрираните в РЗИ – гр.Шумен: Амбулатории за
първична извънболнична помощ – 4 броя, Амбулатория за първична дентална помощ – 2 броя, Център за спешна медицинска помощ.
Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките
населени места.
Здравните специалисти в училищата ежегодно изнасят лекции на учениците относно здравословния начин на живот и хранене.
На територията на община Върбица е регистриран 1 спортен клуб – ФК- Върбица.
Създаването на условия за системни спортни занимания на деца и младежи в свободното време е приоритет на училищните
ръководства. В училищата се организирват състезания по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса и др.
1.4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
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За осигуряване на здравословна и благоприятна социална среда за уязвимите и рискови групи в т.ч. младежи от 15 до 29 години, в
Община Върбица е разработена стратегия за развитие на социални услуги, която е в съответствие с заложените цели и приоритети на
Областната стратегия.
1.5. Развитие на младежко доброволчество
В община Върбица доброволчеството сред младите хора не е популярно, както и желанието за сдружаване и създаване на
младежки организации. На територията на общината няма регистрирани младежки организации. Младите хора предпочитат да се
изявяват в неформални среди – събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове, интернет форуми и др.
1.6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
Младите хора се интересуват главно от социалните и икономическите проблеми на общността, в която живеят, от реалните
възможности за собствената си реализация и личностно развитие тук в страната.
Младежите от община Върбица вземат активно участие по подготовката и провеждането на избори, като те са от групата с найвисока избирателна активност.
1.7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
Достъпът до информация в малките населени места се осъществява чрез кметствата и кметските наместничества и читалища, тъй
като в тях има достъп до интернет.
Професионалната и социална реализация на младите хора в малките населени места е свързана преди всичко с реализацията в
секторите земеделие, търговия, животновъдство, шивашка промишленост и др.
1.8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
На територията на община Върбица рисковото и девиантно поведение на младото поколение се контролира от Инспектор детска
педагогическа стая при РУП гр. Върбица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
2. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ
ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
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- Улесняване на прехода от образование към заетост
- Насърчаване на икономическата активност на младите хора
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
- Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните
потребности и особености на младежката възраст
- Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
- Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
- Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение
- Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на
качеството на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение
5. Развитие на младежкото доброволчество
- Популяризиране на доброволчеството
6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
- Насърчаване на гражданското образование и обучение
- Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните
политики на национално, регионално, областно и общинско ниво.
7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни
- Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и селските райони
8. Развитие на междукултурния и международния диалог
- Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки програми и проекти
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността
- Ангажиране на институциите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи
- Достъп до информация за кампании, инициативи и програми.
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3. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
МЛАДЕЖТА
Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите хора
Инициативи, дейности
Създаване на възможност за стажове в общинска
администрация
Стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст
Информационни кампании за популяризиране на програми за
младежка заетост
Осигуряване на заетост на безработни лица до 29-годишна
възраст по ОП "РЧР"

Отговорни институции
МТСП, Община Върбица

Времеви период
2021 г.

Финансиране
МТСП

МТСП, Община Върбица
Дирекция "БТ" Върбица

2021 г.
2021 г.

МТСП
Не се изисква

МТСП, Община Върбица

2021 г.

МТСП

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Инициативи, дейности
Отговорни институции
Презентации, обучения и семинари за придобиване на умения при Община Върбица
използване на новите технологии

Времеви период
2021 г.

Финансиране
Не се изисква

Насърчаване на здравословния начин на живот
Инициативи, дейности
Организиране на спортни прояви и мероприятия между училищата
Честване на Международния ден на здравето.
Целогодишни консултации по превенция на рисково поведение сред
младежи и рискови групи (СПИН,тютюнопушене, употреба на ПАВ, как да
се предпазим от COVID-19 и др).
Организиране на лектории за повишаване на сексуалната и здравна

Отговорни институции
Училища
Училища, Читалища
Училища, МКБППМН
Община, РЗИ -Шумен,
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Времеви период
2021 г.
2021 г.
2021 г.
2021 г.

Финансиране
Училищни бюджети
Не се изисква
Не се изисква
Не се изисква

кукултура на младежите от общината.

УчУчилища

Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
Инициативи, дейности
Отговорни институции
Организиране на мероприятия за запознаване на младите хора в Община Върбица
ненеравностойно положение с възможностите за професионална реализация.

Времеви период
2021 г.

Финансиране
Не се изисква

Развитие на младежко доброволчество
Инициативи, дейности
Базар за изработка на коледно-новогодишни изделия.
Национална кампания "Да изчистим България за един ден"

Отговорни институции
Училища, Читалища
Община, училища, италища

Времеви период
декември 2021 г.
април
2021 г.

Финансиране
Не се изисква

Повишаване на гражданска активност на младите хора
Инициативи, дейности
Отбелязване на 24 май – Ден на славянската писменост и култура
Обучение по защита на правата на детето, дискриминацията,
равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора
„Ден на отворените врати“-популяризиране на местното
самоуправление по случай „Деня на
българската община“.

Отговорни институции
Община,Училища, читалища
Училища

Община , Училища

Времеви период
2021 г.
2021 г.

октомври 2021 г.

Финансиране
Не се изисква
Не се изисква

Не се изисква

Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
Инициативи, дейности

Отговорни институции
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Времеви период

Финансиране

Организиране на информационни срещи в читалищата по
въпроси на младежкото включване и активизиране на участието им в
живота на общността.

Община,Читалища

2021 г.

Не се изисква

Развитие на междукултурния и международния диалог
Инициативи, дейности
Конкурс за коледна картичка-популяризиране творческите
заложби на младите хора

Отговорни институции
Училища, Читалища

Времеви период
Финансиране
декември 2021 г.
Бюджет на училища
и читалища

Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Инициативи, дейности

Отговорни
Времеви
институции
период
Училища, Читалища
2021 г.

Беседа на тема: “Световен ден за борба срещу ПИН”
на 1 декември
Провеждане на лекции, беседи, разговори и родителски срещи, за
Засягащи наболели проблеми като трафик на деца и хора, злоупотреба в
в в Интернет, наркозависимост и др.

Финансиран
е
Не се изисква

Училища, КБППМН

2021 г.

Не се изисква

Беседа на тема: “Световен ден за борба с наркоманиите”.

Училища, КБППМН

2021 г.

Не се изисква

Отбелязване на Световния ден без тютюнопушене

Училища, Читалища

2021 г.

Не се изисква

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
За ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите в плана е много важна добрата координация и взаимодействие между
участниците, имащи отношение за развитието на младите хора, каквито са: Министерството на образованието и науката, Община
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Върбица, кметствата по населените места,
НПО,училища, читалища и др.
5. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта през 2021 година е разработен въз основа на планираните инициативи от общинска администрация,читалища и училища.
В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти н
общинска администрация. Планът е отворен документ и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки меропри
и дейности.
6. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
Настоящият план ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Върбица.
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Препис!
РЕШЕНИЕ:№7
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 26 / 04.03.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К-Шумен" ООД, насрочено
за 31 март 2021 г.
Резултати от гласуването:
за - 16
1. Кадир Хасан
2. Бирсен Елманов
3. Севдалин Алдинов
4. Руфи Чуфадар
5. Мехмед Юсуфов
6. Ердинч Исмаилов
7. Ерсин Хасанов
8. Мустафа Хюсеинов
9. Исуф Газинов
10. Басри Басриев
11. Мехмед Мехмед
12. Енвер Исуф
13. Стоян Димитров
14. Емил Димов
15. Радослав Чалъков
16. Мустафа Еминов
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:
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РЕШЕНИЕ:№7
І. Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Байрям, представител на
община Върбица в Общо събрание на Асоциацията по ВиК, да гласува в общото събрание
решенията, посочени в дневния ред, както следва:
1. Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД ПРИЕМА бюджета
на Асоциацията за 2021 г
2. Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД ПРИЕМА отчета за
изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2020 г.
3. Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД ПРИЕМА
годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020 г.
4. Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД ОДОБРЯВА
Подробна инвестиционна програма за 2021 г., изготвена от „ВиК-Шумен” ООД.
ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да участва на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК–Шумен, за представител на Община Върбица се определя Бейсим Мехмед
Мустафа, с право да гласува решенията, по предвидените въпроси от съответния дневен ред.
Препис от Решението на Общински съвет Върбица да се изпрати до Председателя на
Асоциация по ВиК-Шумен на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен”
ООД.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№8
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 28 / 04.03.2020 г. от Мердин Байрям – кмет на
Община Върбица, относно: Предоставяне на Общински имоти с начин на трайно ползване –
„Полски пътища” в землището на с. Конево за стопанската 2020 – 2021 год.
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Резултати от гласуването:
за - 16
1. Кадир Хасан
2. Бирсен Елманов
3. Севдалин Алдинов
4. Руфи Чуфадар
5. Мехмед Юсуфов
6. Ердинч Исмаилов
7. Ерсин Хасанов
8. Мустафа Хюсеинов
9. Исуф Газинов
10. Басри Басриев
11. Мехмед Мехмед
12. Енвер Исуф
13. Стоян Димитров
14. Емил Димов
15. Радослав Чалъков
16. Мустафа Еминов
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№8
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ Общински
съвет - Върбица:
1.
Дава съгласие да се предоставят на ползвателите за стопанската 2020/2021
година имотите – полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване, включени в
заповедта на директора на ОД „Земеделие” – Шумен, издадена по реда на чл. 37в, ал. 4 от
ЗСПЗЗ за землището на с. Конево по цена в размер на 33,00 лв. за декар, която е средното
годишно рентно плащане за землище с. Конево.
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2.
Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да
осигуряват достъп до имотите, посочени взаявленията за ползване в реални граници през
стопанската 2020/2021 година.
3.
В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът да издаде заповед за
предоставяне на ползвателите за стопанската 2020/2021 година на имотите – полски пътища и
канали, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедта на директора на ОД
„Земеделие” – Шумен, издадена по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ землището та с.Конево,
която да се публикува на интернет страницата на общината.
4.
В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите да внесат по банкова
сметка на община Върбица сумата за определените за ползване полски пътища и канали и
дасключат договори за 2020/2021 стопанска година с кмета на общината.
Мотиви: В деловодството на Община Върбица е постъпило писмо с вх. №24-00-123 от
01.03.2021 г. от Директора на ОД „Земеделие” Шумен, с което се отправя искане до Кмета на
Община Върбица, за предоставяне за ползване на собственици и ползватели на земеделски
земи, участващи в споразумение за създаване на масиви в землището на с. Конево, общ.
Върбица – полски пътища и напоителни канали, които нефункционират, попадащи в масиви за
ползване на съответния ползвател по цена в размер на средното годишно рентно плащане за
съответното землище.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№9
по протокол №19 от 05.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 27 / 04.03.2020 г. от Кадир Хасан - Председател на
Общински съвет Върбица, относно: Заявление Вх.№19/15.02.2021г. от Стефан Йорданов
Йорданов чрез адв. Пламен Недев, във връзка с искане за произнасяне по Предложение от
Началника на Общинска служба „Земеделие”- гр. Върбица с Вх. №24-00-371/09.10.2017 г. за
обезщетяване наследниците на Станчо Савов Стаматов със земи от ОПФ. г.
Резултати от гласуването:
за - 16
1.
2.
3.
4.
5.

Кадир Хасан
Бирсен Елманов
Севдалин Алдинов
Руфи Чуфадар
Мехмед Юсуфов
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6. Ердинч Исмаилов
7. Ерсин Хасанов
8. Мустафа Хюсеинов
9. Исуф Газинов
10. Басри Басриев
11. Мехмед Мехмед
12. Енвер Исуф
13. Стоян Димитров
14. Емил Димов
15. Радослав Чалъков
16. Мустафа Еминов
против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.
Общ брой присъстващи общински съветници – 16
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 8, ал2 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№9
Отлага произнасянето по Предложение от Началника на Общинска служба „Земеделие”гр. Върбица с Вх. №24-00-371/09.10.201 7г. за следващото редовно заседание на общинския
съвет (сесия).
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
МОТИВИ:
В изпълнение на Решение № 85/16.05.2019г., пост. по адм.дело №362/2018г. по описа на
ШАС и Решение № 14243/17.11.2020г., пост.по адм.дело №8549/2019г. по описа на ВАС,
съобразявайки мотивите на същите, ОбС намира, че следва да инициира производство по реда
на чл.30, ал.2 от АПК и по чл.35 и чл.36 от с. з. за отстраняване на нередовности в
предложението на началника на ОСЗ Върбица.
Към настоящия момент:
● не е изяснена конкретната хипотеза от § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, на която се
основава предложението за обезщетяване;
● не са представени изискуемите от закона скици-проект на посочените имоти,
предложени за обезщетяване, издадени от АГКК;
● не са представени доказателства, че няма свободни земи от ОПФ и ДПФ в землището
на с. Кьолмен, с които да се извърши обезщетяване по заявеното искане;
42

не са изложени конкретни мотиви по отношение характеристиките на имотите, които
са предложени за обезщетение – местоположение, категория, НТП, размери на отделните имоти
и др.
●

Протоколчик:…/П/………..
Джемиле Ниязиева

Председател на ОбС:…/П/…...
Кадир Хасан
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