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Препис 

П Р О Т О К О Л  

№ 49 

 Днес, 28.11.2022 година от 10:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе четиридесет и деветото заседание 

на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински 

съветници присъстват 15.  

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха  

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Докладна записка с вх. № 569, относно актуализация на бюджета 

на Община Каварна за 2022 година. 

 2. Докладна записка с вх. № 573, относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

 3. Докладна записка с вх. № 565, относно извършване на корекция в 

наименованието на обект в капиталовия списък на община Каварна. 

 4. Докладна записка с вх. № 551, относно определяне на дейността 

по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на 

Закона за публичните финанси на територията на Община Каварна и 

даване на съгласие за кандидатстване о процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от операция 

BG05SFPR003-1.0001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027година от Европейски 

социален фонд. 

 5. Докладна записка с вх. № 567, относно предоставяне на 

безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на 

Сдружение с нестопанска цел МИГ „Каварна – Шабла“ по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общинското 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020година. 

 6. Докладна записка с вх. № 525, относно отдаване под наем и 

сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски 

пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022г. – 2023г. 

 7. Докладна записка с вх. № 518, относно предоставяне на 

безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи. 
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 8. Докладна записка с вх. № 515, относно отдаване под наем на част 

от недвижим имот – частна общинска собственост за използване на 

електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането 

оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин 

България“ ЕАД на територията на община Каварна. 

 9. Докладна записка с вх. № 504, относно отдаване под наем на 

поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, 

с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и 

сключване на договор за наем. 

 10. Докладна записка с вх. № 512, относно отдаване под наем на 

поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение 

на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори 

за наем. 

 11. Докладна записка с вх. № 563, относно провеждане на 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от 

„ВиК Добрич“ АД, град Добрич. 

 12. Докладна записка с вх. № 564, относно включване на нова точка 

в дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, 

обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич.  

 13. Докладна записка с вх. № 500, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. 

 14. Докладна записка с вх. № 499, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. 

 15. Докладна записка с вх. № 498, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. 

 16. Докладна записка с вх. № 497, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Крупен, община Каварна. 

 17. Докладна записка с вх. № 508, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община 

Каварна. 

 18. Докладна записка вх. № 545, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Топола община Каварна. 

 19. Докладна записка с вх. № 546, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна. 

 20. Докладна записка с вх. № 547, относно прекратяване на 

съсобственост в село Българево община Каварна. 

 21. Докладна записка с вх. № 556 прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна. 
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 22. Докладна записка с вх. № 559, относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 

35746.501.43 по КККР на село Камен бряг, част от уличната регулация по 

плана за регулация /ПР/ на село Камен бряг, община Каварна. 

 23. Докладна записка с вх. № 560, относно одобряване на задание и 

допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по КККР на 

село Свети Никола, община Каварна. 

 24. Докладна записка с вх. № 561, относно одобряване на проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и 

застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х и ХI в кв.8 и УПИ XI и XII в кв.13 по 

регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ село 

Божурец, община Каварна. 

 25. Докладна записка с вх. № 562, относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ IV В КВ.33 по 

плана за регулация /ПР/ на град Каварна, община Каварна. 

 26. Докладна записка с вх. № 550, относно отчет за изпълнение на 

общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети 

на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец 

октомври 2022 година. 

 27. Докладна записка с вх. № 548, относно поемане на дългосрочен 

дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране 

на проекти, изпълнявани от Община Каварна. 

 28. Докладна записка с вх. № 453, относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в град Каварна. 

 29. Докладна записка с вх. № 575, относно поправка на очевидна 

фактическа грешка в Решение № 504/04.08.2022г. на Общински съвет – 

Каварна. 

 30. Питания.  

 

 

По първа точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 569 относно актуализация на бюджета на 

Община Каварна за 2022 година. 

 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 2 глас „против“ и 4 гласа 

„въздържал се“  приеха 
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РЕШЕНИЕ № 535 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 3, чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 2, ал. 4 от Наредбата за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местнитe дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Каварна, ОбС Каварна: 

 1. Приема актуализация на бюджета на Общината за 2022г. както 

следва:                                                                                                                                                                                        

 -  Актуализиран план по приходите на бюджета съгласно 

Приложение № 1                 
 било 27 375 136 лв.                                     става 27 507 136  лв. 

 -  Актуализиран план по разходите на бюджета съгласно 

Приложение № 2                 

 било 27 375 136 лв.                                     става 27 507 136   лв.         

 2.  Приема актуализирания списък за финансиране на капиталовите 

разходи за 2022г. съгласно Приложение № 3.  

 На основание чл.94, ал.3, т.6 от ЗПФ определя средствата от 

получената допълнителна целева субсидия за капиталови разходи по 

ФО46/11.08.2022г. в размер на 360 000 лева да се насочат към обект 

„Изграждане на пътно платно в обхват от О.Т.1236 до О.Т.1246 по плана 

на уличната регулация на град Каварна етап I. 

 3. Във връзка с приключване ликвидацията на Каварна ЕООД е 

необходимо да се предвидят 111 500лв. за разплащане на установени 

задължения на дружеството към НАП, доставчици, изпълнителни дела, 

данъци и заплати на персонала. 

 4. Определя вътрешна промяна в средствата за подпомагане на 

дейността на местните спортни клубове, като увеличава средствата за ФК 

„Калиакра 1923“ с 5000лв., за сметка на намаляване средствата за ФК“ 

Калиакра 1“ с 5000лв. 

 5. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 4. 

 6. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 

актуализацията  на  бюджета  съгласно Приложение № 5. 

 7. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по 

съответните функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна 

класификация.  

 

По втора точка от дневния ред 
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 Докладна записка с вх. № 573, относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

  

 

РЕШЕНИЕ № 536 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Общински съвет Каварна приема промени в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Каварна за 2022 година, както следва: 

I.  В „т. ІІІ Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична 

вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени 

вещни права или за предоставяне на концесия”, подточка „А” „Имоти, които 

Община Каварна има намерение да предостави под наем”, добавяме ново 

Приложение № 3, както следва: отдаване под наем на поземлени имоти с 

предназначение на територията: земеделска за стопанската /2022-2023/ 

година. 

 

Приложение № 3 

№ 
АОС №/ 

дата 

Вид и описание на 

имота 
Кат 

Площ 

на 

имота 

по АОС 

Площ на 

имота по 

КККР /дка/  

1.  2162 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

03318.101.43 

3 1.404 1.405 

2.  2138 

25.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор   № 

03318.17.2 

3 10.973 10.974 

3.  2145 

25.08.2009 

Поземлен имот с  

идентификатор   № 

03318.22.1 

3 12.390 12.391 

4.  2164 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор 

№03318.101.49 

3 12.342 12.344 

5.  2139 

25.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор   

№03318.17.91 

3 19.269 19.271 

6.  2128 Поземлен имот с 3 8.152 8.153 
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По трета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 565, относно извършване на корекция в 

наименованието на обект в капиталовия списък на община Каварна. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 537  

 

На основание: чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Каварна 

24.08.2009 идентификатор№ 

03318.15.151 

7.  2202 

04.09.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор№ 

03318.17.238 

3 0.434 0.434 

8.  2165 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор№ 

03318.101.57 

3 1.433 1.433 

9.  2163 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор№ 

03318.101.44 

3 1.213 1.213 

10.  2161 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор№ 

03318.101.42 

3 1.169 1.169 

11.  2134 

24.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор№ 

03318.15.235 

4 1.945 1.945 

12.  2141 

25.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор№ 

03318.17.239 

3 0.652 0.652 

 

 

    71.384 

13. 2506 

12.06.2014 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

35064.113.86 

4 43,074 43,075 
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приема промени в описателната част на капиталовия списък на община 

Каварна за 2022 г., както следва: 

Във Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда, §5206 

следва да се чете, Етап І: „Изграждане на пътно платно в 

обхват от О.Т. 1236 до О.Т.1246 по плана на уличната 

регулация на гр. Каварна". 

 

По четвърта точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 551, относно определяне на дейността по 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси на територията на Община Каварна и даване на 

съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от операция BG05SFPR003-1.0001 „Топъл 

обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027 година от Европейски социален фонд. 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 538 

 

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

т. 20 от допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси, 

Общински съвет реши: 

 1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на 

топъл обяд, като местна дейност, считано от месец януари 2023 година. 

2. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ операция 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027 г. от Европейски социален 

фонд плюс, като осъществява дейността до приключване на договора. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да предприеме необходимите 

дейности за кандидатстване, организиране и разкриване на услугата 

„Toпъл обяд“-Каварна. 

 

По пета точка от дневния ред 
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 Докладна записка с вх. № 567, относно предоставяне на безлихвена 

възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Сдружение 

с нестопанска цел МИГ „Каварна – Шабла“ по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общинското местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020година. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 539 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал.1, т.5 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет - Каварна: 

1. Дава съгласие да бъде осигурен временен краткосрочен целеви 

безлихвен заем  на МИГ „Каварна–Шабла”, в размер до 46 

409,85 лв. ( четиридесет и шест хиляди четиристотин и девет 

лева и осемдесет и пет стотинки) лева. 

2. Средствата се предоставят за разплащане на разходи, изцяло 

свързани, с изпълнението на Договори за безвъзмездна 

финансова помощ № РД50-51/13.10.2022 г., и договор РД50-

52/13.10.2022 г., финансирани по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 година.  

3. Задължава председателя на МИГ „Каварна-Шабла” да 

разходва паричните средства съобразено с т.2 от решението и 

да представи отчет за неговото изпълнение. 

4. Срок за погасяване на предоставената финансова помощ -  

верифициране на разходите и окончателно плащане от страна на 

ДФ „Земеделие“ - РА. 

5. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме 

необходимите фактически и правни действия за 

изпълнението на настоящето решение. 

 

По шеста точка от дневния ред 
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 Докладна записка с вх. № 525, относно отдаване под наем и 

сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски 

пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022 г. – 2023 г. 

Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 глас „против“ и 1 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 540 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37 в, ал. 16 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка с  чл.75 б, ал. 2 

от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и писмо наш Вх. № ОС–04–75/18.10.2022 г.  и изх. № 

РД-12-05-1159/17.10.2022г. на Директора на Областна дирекция 

„Земеделие” – Добрич, Общинският съвет – Каварна: 

 1. Дава съгласие  да  се  предоставят за възмездно отдаване под наем  

на  участниците  в споразуменията   по  чл. 37 в  от  ЗСПЗЗ  за  стопанската  

2022/2023 год.  и  се   сключат   договори  за    общински  имоти  с  начин  

на  трайно  ползване – полски  пътища,  които     са   включени  в  

заповедите   по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи на Директора на Областна дирекция „Земеделие“.  

 2.Определя   наемна  цена  за  един  декар  в  размер  на  средното  

годишно рентно  плащане  за  съответното  землище  в  община  Каварна. 

 3. Възлага на  кмета   на  общината   да  извърши  последващите  от   

закона действия  по  отдаването под  наем  на общинските полски пътища,  

включени в заповедите  по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за  стопанската 2022г. – 

2023г. 

 

По седма точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 518, относно предоставяне на 

безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи. 

 

Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 541 

 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 и чл. 39, ал. 4 от 
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Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 14, ал. 2 от Наредба № 

4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските 

предприятия, Общински съвет – Каварна: 

 1. Дава съгласие да се учреди на Общинско предприятие 

„Чиракман“, БУЛСТАТ 0008526970266, със седалище и адрес на 

управление гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50, представлявано от 

Мирослав Недев Игнатов -  директор, за срок от 10 /десет/ години 

безвъзмездно право на ползване върху следните движими вещи-общинска 

собственост, представляващи: 

 Специализиран автомобил с Рег. № ТХ5543МТ, марка ИСУЗУ, 

модел НПР 75 дата на първа регистрация 27.06.2012 г., рама № 

JAANPR75HA7101504, двигател №  4НК1895610. 

 Специализиран автомобил с Рег. № ТХ5379МТ, марка МАН, модел 

ТГС 26.320 БЛ, дата на първа регистрация 16.08.2012 г., рама № 

WMA18SZZ2CM605129, двигател № 66LF6050532571263260. 

 Специализиран автомобил с Рег. № ТХ5377МТ, марка МАН, модел 

ТГМ 18.250, дата на първа регистрация 17.01.2012 г., рама № 

WMAN18ZZ8CY274736, двигател № без номер. 

 Мотометачна машина с Рег. № ТХ14160, марка BUCHER, модел 

CityCat 5000, година на производство 2013 г., рама № 

TEB50CC50D8104909,  двигател № 900.922-С-1024526. 

 2. Разходите по поддръжката на специализираните сметопочистващи 

машини през този период е за сметка на Общинско предприятие 

„Чиракман“. 

 3. Възлага на кмета на Община Каварна да извърши последващите 

съгласно закона действия. 
 

По осма точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 515, относно отдаване под наем на част от 

недвижим имот – частна общинска собственост за използване на 

електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането 

оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин 

България“ ЕАД на територията на община Каварна. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 глас „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 542 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 6 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 23, ал 1, т. 3 от Наредба № 2 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 

връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), Общински 

съвет – Каварна : 

 1. Дава съгласие за отдаване под наем на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

с ЕИК 206149191, със седалище с адрес: обл. София, гр. София, район 

Младост, квартал Младост № 4, бизнес парк София, сграда 6, с 

представители Петър Мудринич, Петр Проза и Петр Холи, без провеждане 

на търг или конкурс на терен с площ от 161,00 кв.м., представляващ част 

от ПИ  с идентификатор 35064.501.3649 (три, пет, нула, шест, четири, 

точка, пет, нула, едно, точка, три, шест, четири, девет) по КККР на гр. 

Каварна, целия с площ от 1384,00 кв.м. актуван с АЧОС № 5594/24.08.2016 

г., за срок от 2 (две) години, за използване на електронно – съобщително 

съоръжение, запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на 

качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията 

на община Каварна. 

 2. Определя месечна наемна цена в размер на 483,00 лв. без ДДС, 

съгласно Тарифа за размера на месечните наемни базисни цени на 

общински стопански обекти и терени, приета с Решение № 252 по 

Протокол № 49/29.03.2011г. изменено в т. 11 с Решение № 252 по 

Протокол № 19/28.02.2017 г. на Общински съвет Каварна. 

 3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия. 

 

По девета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 504, относно отдаване под наем на 

поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, 

с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и 

сключване на договор за наем. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 глас „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 543 
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 На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, 

чл. 8 , ал. 1 от ЗОС, чл.85, ал.1, т.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от  Наредба №2 на 

Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и 

разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Каварна,  реши: 

 I. Дава съгласие да се отдаде под наем в условие на търг за една 

стопанска година /2022-2023г./  ПИ 35064.113.86 /три, пет, нула, шест, 

четири, точка, едно, едно, три, точка, осем, шест/  по КККР на гр. Каварна 

с площ от 43,075дка /четиридесет и три декара и седемдесет и пет 

квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: земеделска, 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, при съседи: 

35064.113.85, 35064.113.34, 35064.113.17, 35064.113.33 с начална тръжна 

годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. /осемдесет лева/. За имота има 

съставен Акт за частна общинска собственост № 2506/ 12.06.2014г., вписан 

акт № 101, т. IV, вх. р. №1645/ 13.06.2014г. на СВ Каварна  

 II. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно 

наддаване, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет – Каварна, за срок от 1 (една) 

стопанска година /2022-2023г./. 

 III. Решението да  се  обяви  на  електронната  страница  на   община 

Каварна, в един местен и един регионален вестник. 

 IV. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите 

съгласно закона действия. 

 

По десета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 512, относно отдаване под наем на 

поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение 

на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори 

за наем. 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 глас „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 544 

 

 На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, 

чл. 8 , ал. 1 от ЗОС, чл.85, ал.1, т.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от  Наредба №2 на 

Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и 

разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Каварна,  реши: 
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 I. Дава съгласие да се отдадат заедно под наем следните поземлени 

имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белгун, общ. 

Каварна с обща площ от 71,384 дка, трайно предназначение на 

територията: земеделска, чрез публичен търг за срок от 1 /една/ стопанска 

година с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. 

/осемдесет лева/: 

 

№ 
АОС №/ 

дата 
Вид и описание на имота Кат 

Площ 

на 

имота 

по 

АОС 

Площ 

на 

имота 

по 

КККР 

/дка/  

1. 2162 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор№03318.101.43 

3 1.404 1.405 

2. 2138 

25.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор   № 03318.17.2 

3 10.973 10.974 

3. 2145 

25.08.2009 

Поземлен имот с  

идентификатор   № 03318.22.1 

3 12.390 12.391 

4. 2164 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор 

№03318.101.49 

3 12.342 12.344 

5. 2139 

25.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор   

№03318.17.91 

3 19.269 19.271 

6. 2128 

24.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор  03318.15.151 

3 8.152 8.153 

7. 2202 

04.09.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор  03318.17.238 

3 0.434 0.434 

8. 2165 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор  03318.101.57 

3 1.433 1.433 

9. 2163 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор  03318.101.44 

3 1.213 1.213 

10. 2161 

26.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор  03318.101.42 

3 1.169 1.169 

11. 2134 

24.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор  03318.15.235 

4 1.945 1.945 

12. 2141 

25.08.2009 

Поземлен имот с 

идентификатор  03318.17.239 

3 0.652 0.652 

 

 

    71.384 
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 II. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно 

наддаване, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет – Каварна, за срок от 1 (една) 

стопански години /2022-2023г./. 

 III. Решението да  се  обяви  на  електронната  страница  на   община 

Каварна, в един местен и един регионален вестник. 

 IV. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите 

съгласно закона действия. 

 

По единадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 563, относно провеждане на извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, 

град Добрич. 

 

Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 глас „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 545 

 

          На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите Общинският съвет – Каварна.  

 1. Определя представител на Община Каварна в извънредното 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената 

територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич на 30.11.2022 г. 

да е Елена Матеева Балтаджиева – Кмет на община Каварна. 

          2. Определя резервен представител на Община Каварна (при 

невъзможност кметът на общината да участва) в общото събрание на 

асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „В и К 

Добрич” АД, гр. Добрич – Митко Димитров Недев – заместник - кмет 

„Финанси и икономическо развитие“  на Община Каварна.  

          3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията 

да гласува по дневния ред, както следва: 

           1. по т. 1 – „за”; 

           2. по т. 2 – „за“. 
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По дванадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 564, относно включване на нова точка в 

дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация 

по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от 

„ВиК Добрич“ АД, град Добрич.  

 

Общинските съветници със 17 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 546 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 5 от Закона 

за водите Общински съвет – Каварна упълномощава представителя на 

Община Каварна в Асоциацията да гласува по т. 3 от дневния ред на 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от 

„ВиК Добрич“ АД  - „за“. 

 

По тринадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 500, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. 

 

Общинските съветници с 11 гласа „за“, 0 глас „против“ и 6 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 547  

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 36, ал.1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане 

с вх. № ОС–10-238/21.06.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 723 кв. м., актуван с АЧОС № 

6089/24.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

77044.501.25 по КККР на с. Хаджи Димитър, представляващ УПИ XIII-120, 
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кв. 2 /идентичен с ПИ 25 в кв. 1а/, по действащия регулационен план на с. 

Хаджи Димитър, целият с площ от 3068 кв. м., в който съсобственика 

участва с 2345 кв. м., съгласно нотариален акт № 53, вх. рег. № 761, том III, 

дело № 398 от 28.04.2022 г. на Служба по вписванията.  Издадена е 

данъчна оценка на стойност 1318,80 лв. и е изготвена пазарна оценка от 

независим оценител в размерна 4338,00 лв. без ДДС. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 7230,00 

лв. без ДДС (седем хиляди двеста и тридесет лева).  

 3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

 

По четиринадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 499, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 548  

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 36, ал.1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане 

с вх. № ОС–10-214/08.06.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 188 кв. м., актуван с АЧОС № 

6091/25.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

77044.501.9532 по КККР на с. Хаджи Димитър, представляващ УПИIII-

154, кв.16 по действащия регулационен план на с. Хаджи Димитър, целият 

с площ от 2588 кв. м., в който съсобственика участва с 2400 кв. м., 

съгласно нотариален акт № 60, вх. рег. № 440, том II, дело № 219 от 

16.03.2022 г. на СВ.  Издадена е данъчна оценка на стойност 428,60 лв.и е 

изготвена пазарна оценка от независим оценител в размерна 2068,00лв. без 

ДДС. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2068,00 

лв. без ДДС (две хиляди шестдесет и осем лева), съгласно пазарна оценка 

изготвена от независим оценител на имоти.  
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 3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

По петнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 498, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. 

 

 Докладната записка с вх. № 498 се отлага за следващото заседание. 

По шестнадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 497, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Крупен, община Каварна. 

 

Докладната записка с вх. № 498 се отлага за следващото заседание. 

По седемнадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 508, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община 

Каварна. 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 549 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 36, ал.1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане 

с вх. № ОС-10-198/25.05.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 38 кв. м., актуван с АЧОС № 

6087/16.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

72693.512.461 по КККР на с. Топола, представляващ УПИ XVIII, кв.78, по 

действащия регулационен план на с. Топола, целият с площ от 628 кв. м., в 

който съсобственика участва с 590  кв. м., съгласно договор за продажба на 

Общински недвижим имот от 09.09.1994 г.  Издадена е данъчна оценка на 
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стойност 92,40 лв.и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 

размер на 1026,00 лв. без ДДС. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1026,00 

лв. без ДДС (хиляда двадесет и шест лева), съгласно пазарна оценка 

изготвена от независим оценител на имоти. 

 3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

  

По осемнадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка вх. № 545, относно прекратяване на съсобственост 

в поземлен имот в село Топола община Каварна. 

 

Докладната записка с вх. № 545 се отлага за следващото заседание. 

По деветнадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 546, относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна. 

 

 Докладна записка с вх. № 546 е отложена за следващото заседание. 

 

По двадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 547, относно прекратяване на 

съсобственост в село Българево община Каварна. 

 

 Докладна записка с вх. № 547 е отложена з следващото заседание. 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 556 прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна. 

 

 Докладна записка с вх. № 547 е отложена з следващото заседание. 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред 
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 Докладна записка с вх. № 559, относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 

35746.501.43 по КККР на село Камен бряг, част от уличната регулация по 

плана за регулация /ПР/ на село Камен бряг, община Каварна. 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 глас „против“ и 1 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 550 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 124б, ал. 1 и с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изменение 

на плана за улична регулация на с. Камен бряг, общ. Каварна, в обхвата на 

ПИ 35746.501.43 по КККР на с. Камен бряг, представена Скица – 

предложение и становище на главния архитект на община Каварна, 

Общински съвет Каварна реши: 

  1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, 

ал. 1 и ал. 2, т.1 от ЗУТ и допуска изработване на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 

35746.501.43 по КККР на с. Камен бряг, част от уличната регулация по 

плана за регулация /ПР/ на с. Камен бряг, общ. Каварна. 

 2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 560, относно одобряване на задание и 

допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по КККР на 

село Свети Никола, община Каварна. 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 глас „против“ и 1 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
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 РЕШЕНИЕ № 551 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 124б от ЗУТ, 

възникнала необходимост от изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с 

идентификатор 65543.29.8 по КККР на с. Свети Никола, общ. Каварна, 

представена Скица – предложение и становище на главния архитект на 

община Каварна, Общински съвет Каварна реши: 

 1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план 

/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по 

КККР на с. Свети Никола, общ. Каварна. 

  2. Допуска изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План 

за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по КККР на с. Свети 

Никола, общ. Каварна. 

 3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 561, относно одобряване на проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и 

застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х и ХI в кв.8 и УПИ XI и XII в кв.13 по 

регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ село 

Божурец, община Каварна. 

 

 Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 552 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 

1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изработен проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и 

застрояване /ИПРЗ/ за УПИ X и XI в кв. 8 и УПИ XI и XII в кв. 13 по 

регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, 

общ. Каварна и становище на главния архитект на община Каварна, 

Общински съвет Каварна реши: 

 1. Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ X и XI в кв. 
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8 и УПИ XI и XII в кв. 13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс 

„Трейшън Клифс“ с. Божурец, общ. Каварна. 

 2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона.  

 

По двадесет и пета точка от дневния ред  

 

 Докладна записка с вх. № 562, относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ IV В КВ.33 по 

плана за регулация /ПР/ на град Каварна, община Каварна. 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 553 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 124б, ал. 1 и с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изменение 

на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в обхвата на УПИ IV в 

кв. 33 по ПР на гр. Каварна, общ. Каварна, представена Скица – 

предложение и становище на главния архитект на община Каварна, 

Общински съвет Каварна реши: 

  1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, 

ал. 2, т.1 от ЗУТ и допуска изработване на Подробен устройствен план 

/ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ IV в кв. 33 по ПР на 

гр. Каварна, общ. Каварна. 

 2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

По двадесет и шеста точка от дневния ред  

 

 Докладна записка с вх. № 550, относно отчет за изпълнение на 

общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети 

на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец 

октомври 2022 година. 
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Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 глас „против“ и 3 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 554 

 

 На основание чл.21 ал.1 т.24 и ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 44, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, приема внесените отчети за изпълнение актовете на 

Общински съвет, взети на заседания, проведени в периода м. април 2022 г. 

– м. октомври 2022 г. 

 

По двадесет и седма точка от дневния ред  

 

 Докладна записка с вх. № 548, относно поемане на дългосрочен дълг 

по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на 

проекти, изпълнявани от Община Каварна. 

 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 7 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 555 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 

3, т. 2,  чл. 4, т. 1 и т. 7, и чл. 13 от Закона за общинския дълг, по 

предложение от Кмета на община Каварна, Общинския съвет – Каварна 

реши: 

 1. Дава съгласие Община Каварна да поеме дългосрочен общински 

дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД и/или 

„Регионален фонд за градско развитие“- АД за финансиране с цел 

реализация на: 

 1.1 Следните общински проекти, в полза на местната общност, 

съгласно чл. 14 от Закона за общинския дълг, както следва:   

 1.1.1 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. 

„ЧЕРНОМОРСКА“ – ГР. КАВАРНА“ като определя следните параметри 

на дълга , съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг: 

 1. Максимален размер на дълга – до 9 800 000 /девет милиона и 

осемстотин хиляди/  лева; 

 2. Валута на дълга – BGN /български лева/; 

 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем; 
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 4. Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  

 - Източници за погасяване на дълга –  собствени бюджетни средства 

на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП /базов лихвен процент/ на 

финансовата институция плюс надбавка не по-висока от 4%  пункта. 

 6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“- ЕАД и/или Регионален фонд за 

градско развитие АД.  

 7. Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 

публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

 1.1.2. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРКОВИ 

ПРОСТРАНСТВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КАВАРНА, ОБЩ. 

КАВАРНА“ като определя следните параметри на дълга, съгласно чл. 17, 

ал. 1 от Закона за общинския дълг: 

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 3 500 000 /три 

милиона и петстотин хиляди/ лева; 

 2. Валута на дълга – BGN /български лева/; 

 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем; 

 4. Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  

 - Източници за погасяване на дълга –  собствени бюджетни средства 

на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП / базов лихвен процент/ на 

финансовата институция, плюс надбавка не по-висока от 4%  пункта. 

 6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“- ЕАД и/или Регионален фонд за 

градско развитие АД.  

 7. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 
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изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 

публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

 1.1.3. „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ О.Т.1304 

ДО О.Т.1301 НА ул. „НЕФТЯНИК“ И ОТ О.Т.1301 ДО 

СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 на ул. „ПРОСТОР“ в гр. КАВАРНА“  като 

определя следните параметри на дълга, съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг: 

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 3 000 000 /три 

милиона/ лева; 

 2. Валута на дълга – BGN /български  лева/; 

 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем; 

 4. Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  

 - Източници за погасяване на дълга –  собствени бюджетни средства 

на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП / базов лихвен процент/ на 

финансовата институция, плюс надбавка не по-висока от 4%  пункта. 

 6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“- ЕАД и/или Регионален фонд за 

градско развитие АД.  

 7. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 

публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

 1.1.4. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ГЕОРГИ 

КИРКОВ“, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ И УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ В 

ГР.КАВАРНА В ЧАСТТА ОТ УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ ДО УЛ. „САВА 

ГАНЧЕВ“ като определя следните параметри на дълга, съгласно чл. 17, ал. 

1 от Закона за общинския дълг: 

 1.Максимален размер на дългосрочен дълг – до 4 300 000 /четири 

милиона и триста хиляди/ лева; 

 2. Валута на дълга – BGN /български лева/; 
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 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем; 

 4. Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  

 - Източници за погасяване на дълга –  собствени бюджетни средства 

на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП / базов лихвен процент/ на 

финансовата институция, плюс надбавка не по-висока от 4%  пункта. 

 6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“- ЕАД и/или Регионален фонд за 

градско развитие АД.  

 7. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 

публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

 1.2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Каварна на 

основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг да осигури 

необходимото финансиране за реализация на проектите по 1.1 - 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 и 1.1.4 от решението като: 

 1.2.1 Проведе процедура по реда на чл.19а от Закона за общинския 

дълг, да подготви исканията за кредит на всички или всеки един от 

проектите, да ги подаде във „Фонд ФЛАГ” ЕАД и/или „Регионален фонд за 

градско развитие“ -АД, да подпише договорите за кредит и договорите за 

залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на  решението по т. 1 от настоящето 

решение. 

 1.2.2 При неодобрение или отказ от страна на „Фонд ФЛАГ” ЕАД 

и/или „Регионален фонд за градско развитие“ - АД и/или други финансови 

или кредитни институции да сключат договор за кредит с община Каварна 

за отпускане на финансиране с цел реализиране на посочените проекти по 

1.1 - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 или 1.1.4 незабавно да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 2 от 

настоящето решение. 

 2. Дава съгласие Община Каварна да поеме дългосрочен общински 

дълг чрез сключване на договор за кредит с финансова или кредитна 

институция за финансиране с цел реализация на всеки един от проектите 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 

26 

 

за, които не е подписан договор за финансиране по т. 1.2.1 от настоящото 

решение, както следва: 

 2.1 Следните проекти, в полза на местната общност, съгласно чл. 14 

от Закона за общинския дълг, а именно:   

 2.1.1 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. 

„ЧЕРНОМОРСКА“– гр. КАВАРНА“ като определя следните параметри на 

дълга , съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг: 

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 9 800 000 /девет 

милиона и осемстотин хиляди/  лева; 

 2. Валута на дълга –български  лева BGN /български  лева/; 

 3. Вид на дълга - дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

 4. Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит;  

- Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства 

на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП / базов лихвен процент/ на 

финансовата или кредитната институция, плюс надбавка не по-висока от 

4% пункта, но не повече от 6% годишно; 

 6. Такса управление  – до 0,50 % годишно, при сключване на 

договора и на всеки 12 месеца върху остатъка от сумата; 

 7. Такса ангажимент – до 0,50% годишно, начислена върху 

неизползваната сума през периода на финансиране; 

 8. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на финансова или кредитна 

институция; 

 9. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“  и „б“ от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията 

за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

 2.1.2. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРКОВИ 

ПРОСТРАНСТВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КАВАРНА, ОБЩ. 

КАВАРНА“като определя следните параметри на дълга, съгласно чл. 17, 

ал. 1 от Закона за общинския дълг: 

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 3 500 000 /три 

милиона и петстотин хиляди/ лева; 

 2. Валута на дълга – BGN /български  лева/; 
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 3. Вид на дълга - дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

 4. Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  

 - Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни 

средства на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП / базов лихвен процент/ на 

финансовата или кредитната институция, плюс надбавка не по-висока от 

4% пункта, но не повече от 6% годишно.  

 6. Такса управление  – до 0,50 % годишно,  при сключване на 

договора и на всеки 12 месеца върху остатъка от сумата; 

 7. Такса ангажимент – до 0,50% годишно, начислена върху 

неизползваната сума през периода на финансиране; 

 8. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на финансова или кредитна 

институция; 

 9. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“  и „б“ от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията 

за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

 2.1.3 “ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ О.Т.1304 

ДО О.Т.1301 НА ул. „НЕФТЯНИК“ И ОТ О.Т.1301 ДО 

СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 НА ул. „ПРОСТОР“ В гр. КАВАРНА“  като 

определя следните параметри на дълга, съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг: 

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 3 000 000 /три 

милиона/ лева; 

 2. Валута на дълга – BGN /български  лева/; 

 3. Вид на дълга - дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

 4. Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  

 - Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни 

средства на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП / базов лихвен процент/ на 

финансовата или кредитната институция, плюс надбавка не по-висока от 

4% пункта, но не повече от 6% годишно.  
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 6. Такса управление  – до 0,50 % годишно,  при сключване на 

договора и на всеки 12 месеца върху остатъка от сумата; 

 7. Такса ангажимент – до 0,50% годишно, начислена върху 

неизползваната сума през периода на финансиране; 

 8. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на финансова или кредитна 

институция; 

 9. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“  и „б“ от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията 

за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

 2.1.4 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ГЕОРГИ 

КИРКОВ“, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ И УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ В 

ГР.КАВАРНА В ЧАСТТА ОТ УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ ДО УЛ. „САВА 

ГАНЧЕВ“ като определя следните параметри на дълга, съгласно чл. 17, ал. 

1 от Закона за общинския дълг: 

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 4 300 000 /четири 

милиона и триста хиляди/  лева; 

 2. Валута на дълга – BGN /български  лева/; 

 3. Вид на дълга - дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

 4. Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  

 - Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни 

средства на общината; 

 5. Максимален лихвен процент – БЛП / базов лихвен процент/ на 

финансовата или кредитната институция, плюс надбавка не по-висока от 

4% пункта, но не повече от 6% годишно.  

 6. Такса управление  – до 0,50 % годишно,  при сключване на 

договора и на всеки 12 месеца върху остатъка от сумата; 

 7. Такса ангажимент – до 0,50% годишно, начислена върху 

неизползваната сума през периода на финансиране; 

 8. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на финансова или кредитна 

институция; 

 9. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 
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Каварна по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“  и „б“ от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията 

за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

 2.2 Възлага и делегира права на Кмета на Община Каварна на 

основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл. 1 от Правилник за 

провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция 

или финансов посредник - / Приет с решение № 546 по протокол № 42 от 

21.12.2018 г. на Общински съвет - Каварна / да проведе процедура за избор 

на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране за 

реализацията на всеки един от проектите по т. 2.1 – 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 

от решението. Процедурата за избор на финансова или кредитна 

институция да се проведе съгласно разпоредбите на чл.19 от Закона за 

общинския дълг при условия и по реда на Правилник за провеждане на 

процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов 

посредник на Общински съвет – Каварна / Приет с решение № 546 по 

протокол № 42 от 21.12.2018 г. на Общински съвет – Каварна/, да подпише 

с избраната финансираща институция договорите за кредит и договорите 

за залог, съгласно определените в решението параметри, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на т. 2 от настоящето решение. 

 3. Приема - Протокол от 16.09.2022 г. от  проведено публично  

обществено обсъждане на проектите и Справка с постъпили становища, 

въпроси и предложения след проведеното публично обсъждане, 

неразделна част от настоящото Решение. 

 4. Възлага на Кмета на Община Каварна в срок от два месеца след 

подписване на договорите за кредит и договорите за залог по т. 1.2 и т. 2.2 

от настоящото решение да докладва на Общински съвет – Каварна за 

условията, при които е поет общинският дълг. 
 

По двадесет и осма точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 453, относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в град Каварна. 

 

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 глас „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 556 
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 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от 

ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каварна реши:  

 1. Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 

представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.753 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 522 кв.м., актуван с АЧОС № 5852/28.03.2019 г., 

с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, представляващ УПИ Xв кв. 321 по 

действащия регулационен план на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка 

7789,60 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер 

на 32364,00 лв. без ДДС. 

 2. Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

 3. Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 

32364,00 лв. (тридесет и две хиляди триста шестдесет и четири лева) без 

ДДС. 

            4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите 

от закона действия. 

 

 По двадесет и девета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 575, относно поправка на очевидна 

фактическа грешка в Решение № 504/04.08.2022г. на Общински съвет – 

Каварна. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 557 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 62 от АПК Общински съвет – 

Каварна поправя  допусната  очевидна фактическа грешка  в Решение № 

504/04.08.2022г. взето с протокол № 47/04.08.2022 г. , което занапред ще 

има следното съдържание: 

На основание Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 24 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.12 ал.3 от Закона за 

общинската собственост и чл.23, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, 
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управление и разпореждане с общинско имущество и писмо с вх.№РД-

20175/27.06.2022г., Общински съвет-Каварна реши:  

1. Отменя Решение №98 по Протокол №8 от 26.04.2016 г. на 

Общински съвет-Каварна. 

2. Дава съгласието си да се учреди на Териториално отделение- 

Каварна към Районна прокуратура-Добрич безвъзмездно право на 

управление върху част от имот, частна общинска собственост, с площ 

271,56 кв.м., целия с площ от 316,56кв.м., представляващ административна 

сграда с идентификатор №35064.501.931.5.9 по КККР на град Каварна, 

община Каварна, находяща се в град Каварна, улица „Дончо Стойков“ 

№10, етаж 2, актувана с АОС №4794/05.03.2010г., за нуждите на 

Териториално отделение- Каварна към Районна прокуратура-Добрич, за 

срок от 10 (десет) години. 

3. Всички консумативни разходи ., свързани с експлоатацията на 

имота, съгласно споразумение за разпределение на направените разходи 

към договори с вх.№2881, акт.104, том IX, от 01.12.2016г., вх. Рег. № 321, 

акт №151, том I от 24.02.2017г. и с вх. Рег. №3141, акт №62, том Х от 

27.12.2016г., както и разходите за текущи ремонти да са за сметка на 

Окръжна прокуратура-Добрич. 

4. Възлага на кмета на Община Каварна да извърши необходимите 

последващи действия за изпълнение на решението. 

 

 

По тридеста точка от дневния ред 

 

  Питания. 

 

 Приложение: 

1. Приложения към докладна с вх. № 569, относно актуализация на 

бюджета на Община Каварна за 2022 година.; 

2. Писмо с вх. № РД-20-291-(1)/24.11.2022 г. и ФО-83 на 

Министерство на финансите 

 

 


