
Препис: 

П Р О Т О К О Л 

№ 50 

 Днес, 30.12.2022 година от 10:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе петдесетото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват 15. 

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Докладна записка с вх. № 607 относно актуализация на бюджета на 

Община Каварна за 2022 година.  

 2. Докладна записка с вх. № 603 относно приемане на План-сметка за 

разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за 

обществено ползване за 2023 година. 

 3. Докладна записка с вх. № 606 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.  

 4. Докладна записка вх. № 611 относно предоставяне на минералната 

вода – изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и 

ползване от Община Каварна. 

 5. Докладна записка вх. № 610 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна. 

 6. Докладна записка с вх. № 609 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м. Старите лозя, общ. Каварна. 

 7. Докладна записка вх. № 612 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топла, СО Топола, общ. Каварна. 

 8. Докладна записка с вх. № 545 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Топола, община Каварна. 

 9. Докладна записка с вх. № 498 относно прекратяване на 

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

 10. Докладна записка с вх. № 497 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село Крупен, община Каварна. 

 11. Докладна записка вх. № 556 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.  

 12. Докладна записка вх. № 547 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село Българево, община Каварна. 

 13. Докладна записка вх. № 546 относно прекратяване на 

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



 14. Докладна записка вх. № 594 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село Селце, община Каварна. 

 15. Докладна записка вх. № 595 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село Раковски, община Каварна. 

 16. Докладна записка вх. № 596 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село  Вранино, община Каварна. 

 17. Докладна записка вх. № 598 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, град Каварна, община Каварна. 

 18. Докладна записка вх. № 599 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна. 

 19. Докладна записка вх. № 572 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в, село Поручик Чунчево, община Каварна. 

 20. Докладна записка вх. № 605 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 21. Докладна записка с вх. № 597 относно прогласяване на погасено 

по давност право на строеж върху общински поземлени имоти. 

 22. Докладна записка с вх. № 601 относно даване на съгласие и 

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

План схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на 

външно ел. захранване на ППС №4401 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в 

обхвата на ПИ 05009.501.235 по КККР на село Божурец, община Каварна. 

 23. Докладна записка с вх. № 602 относно даване на съгласие и 

допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема 

/ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на 

ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове). 

 24. Докладна записка с вх. № 600 относно даване на съгласие и 

допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема 

/ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на 

ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове и КЛ с кабелни 

шкафове). 

 25. Докладна записка с вх. № 604 относно допускане изработване на 

проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема 

/ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на 

ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове) и продължение 

на същ. Клон от КТП2 „Топола“. 

 26. Докладна записка с вх. № 593 относно даване на съгласие на 

поправка на явна фактическа грешка КККР, касаеща ПИ 12173.24.126 и ПИ 

12173.24.127  по КККР на село Вранино, община Каварна. 

 

По първа точка от дневния ред 

  

 Докладна записка вх. № 607  относно актуализация  на бюджета 

на Община Каварна за 2022 година. 



Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 глас „против“ и 1 глас 

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 558 
 

 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 дeйности 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 28 813 034 лв.                                     става 29 021 747  лв. 

 -  Актуализиран план по разходите на бюджета съгласно Приложение 

№ 2                 

 било 28 813 034 лв.                                     става 29 021 747   лв.  

              

 2.  Приема актуализирания списък за финансиране на капиталовите 

разходи за 2022г. съгласно Приложение № 3.  

 3. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 4. 

 4. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 

актуализацията  на  бюджета  съгласно Приложение № 5. 

 5. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните 

функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.

  

 

По втора точка от дневния ред 

Докладна записка вх. № 603  относно приемане на План-сметка за 

разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за 

обществено ползване за 2023 г. 

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 4 глас „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“  приеха: 

  



РЕШЕНИЕ № 559 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, чл. 66 и чл. 

67 от Закона за местните данъци и такси и чл. 74, ал. 1 – ал. 3 от Наредба № 

3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на 

услуги на територията на община Каварна Общинския съвет – Каварна: 

 1. Приема План-сметка за разходите по сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване за 2023г. в размер на 2 585 413,27 лв. (Два милиона петстотин 

осемдесет и пет хиляди четиристотин и тринадесет лв. и 27 ст.). 

 

 План-сметка за планираните постъпления и разходвани средства от 

такса за битови отпадъци за 2023 година 

 

Табл.1 

Вид дейност Разходи 

Било  Става 

1.Събиране и 

транспортиране на 

отпадъци и 

осигуряване на съдове 

за отпадъци 

489 478,49 557 984,49 

Събиране и транспортиране 

на отпадъци на 

територията на гр. 

Каварна 

260 397,54 306 484,82 

Събиране и транспортиране 

на отпадъци на 

територията на селата 

109 080,95 131 499,67 

Осигуряване на съдове за 

ТБО 

120 000,00 120 000,00 

2.Депониране, изграждане, 

закриване на депа и др. 

съоръжения за 

987 261,18 1 012 428,78 



обезвреждане, вкл. 

отчисления 

Обработване на отпадъци в 

ПСО Балчик 

251 012,88 257 411,36 

Обезвреждане на отпадъци 

чрез депониране в РД 

Стожер 

198 167,76 203 219,64 

Отчисления по чл.60 15 137,84 15 523,73 

Отчисления по чл.64 522 942,70 536 274,05 

3. Поддържане на 

чистотата на местата 

за обществено 

ползване 

875 816,76 1 015 000,00 

Почистване на места за 

общ. ползване (мете- не, 

миене на 

улици,тротоари,площади 

и др.) 

288 000,00 255 000,00               

Поддържане на чистотата на 

паркове, градини и др. 

зел. площи 

507 816,76 650 000,00  

 за заплати и 

осигурителни плащания  

на назначените лица в 

дейност „Чистота“ към 

ОП „Чиракман“ 

407 816,76 460 000,00 

 за разходи за текуща 

издръжка на 

дейност чистота 

60 000,00 120 000,00 

 за придобиване на 

дълготрайни 

активи /закупуване на 

техника и инструменти 

за поддържане на 

зелените площи в 

40 000,00 70 000,00 



парковете и градинките и 

др. територии за 

обществено ползване/  

Зимно поддържане и 

снегопочистване на 

уличната мрежа 

30 000,00 30 000,00 

Почистване на 

нерегламентирани 

сметища 

50 000,00  80 000,00 

ВСИЧКО 2 352 556,43 2 585 413,27 



План-сметка за разходите по чл. 67, ал. 3 от ЗМДТ във връзка с определяне на таксата според количеството на 

битовите отпадъци за 2023г. 

Табл. № 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 14 15 

НАСЕЛЕНО бр. бр. бр.обслуж. колич.смет  смет ед.цена р-ди за  коеф. р-ди за  р-ди изв. разходи  общо р-ди цена разходи общо разходи 

МЯСТО  съд извоз. годишно в куб.м. в тон на 1 тон събир. 

бр. 

обслуж. осиг. общо депо извоз+депо на съд чистота 

по план 

сметка 

        транспорт. и изв. в лв. контейтер на съдове   общо      

      к.2*к.3  к.4*1,1куб.м.  к.5/0,26/100   к.6*к.7    к8а*120000  к.7+к.9    к.10+к.11  к.12/к.2    к.10+к.11+к.14 

БЕЛГУН  35 34 1190 1309,00 50,35 65,95 3320,58 0,0069917 839,00 4159,58 7676,07 11835,65 338,16    

БИЛО 3 12 36 39,60 1,52 65,95 100,24 0,0002115 25,38 125,62 231,46 357,08 119,03    

БОЖУРЕЦ 32 68 2176 2393,60 92,06 65,95 6071,36 0,0127849 1534,19 7605,55 14034,19 21639,74 676,24    

БЪЛГАРЕВО 147 68 9996 10995,60 422,91 65,95 27890,91 0,0587306 7047,67 34938,58 64471,10 99409,68 676,26    

ВИДНО 22 24 528 580,80 22,34 65,95 1473,32 0,0031022 372,26 1845,58 3405,81 5251,39 238,70    

ВРАНИНО 32 68 2176 2393,60 92,06 65,95 6071,36 0,0127849 1534,19 7605,55 14034,19 21639,74 676,24    

ИРЕЧЕК 2 24 48 52,80 2,03 65,95 133,88 0,0002820 33,84 167,72 310,07 477,79 238,90    

КАМЕН БРЯГ  34 68 2312 2543,20 97,82 65,95 6451,23 0,0135839 1630,07 8081,30 14912,81 22994,11 676,30    

КРУПЕН 9 17 153 168,30 6,47 65,95 426,70 0,0008989 107,87 534,57 986,41 1520,98 169,00    

МОГИЛИЩЕ 21 34 714 785,40 30,21 65,95 1992,35 0,0041950 503,40 2495,75 4605,64 7101,39 338,16    

НЕЙКОВО  14 34 476 523,60 20,14 65,95 1328,23 0,0027967 335,60 1663,83 3070,43 4734,26 338,16    

ПОР. ЧУНЧЕВО 12 48 576 633,60 24,37 65,95 1607,20 0,0033842 406,10 2013,30 3714,54 5727,84 477,32    

РАКОВСКИ 36 68 2448 2692,80 103,57 65,95 6830,44 0,0143830 1725,96 8556,40 15788,38 24344,78 676,24    

СВЕТИ НИКОЛА 15 68 1020 1122,00 43,15 65,95 2845,74 0,0059929 719,15 3564,89 6578,44 10143,33 676,22    

СЕЛЦЕ 20 48 960 1056,00 40,62 65,95 2678,89 0,0056404 676,85 3355,74 6192,82 9548,56 477,43    



СЕПТЕМВРИЙЦИ 40 68 2720 2992,00 115,08 65,95 7589,53 0,0159811 1917,73 9507,26 17543,92 27051,18 676,28    

ТОПОЛА 46 88 4048 4452,80 171,26 65,95 11294,60 0,0237836 2854,03 14148,63 26108,03 40256,66 875,14    

ТРАВНИК 1 12 12 13,20 0,51 65,95 33,63 0,0000705 8,46 42,09 77,28 119,37 119,37    

ХАДЖИ 

ДИМИТЪР 17 48 816 897,60 34,52 65,95 2276,59 0,0047943 575,32 2851,91 5262,23 8114,14 477,30    

ЧЕЛОПЕЧЕНЕ 12 27 324 356,40 13,71 65,95 904,17 0,0019036 228,43 1132,60 2089,59 3222,19 268,52    

иканталъка 100 144 14400 15840,00 609,23 65,95 40178,72 0,0846058 10152,70 50331,43 92876,19 143207,62 1432,08    

ВСИЧКО СЕЛА 650 1070 47129 51841,90 1993,93 * 131499,67     164727,88 303969,58 468697,46      

                               

КАВАРНА ГРАД                     0,00        

КОФИ 335 48 16080 1768,80 68,03 65,95 4486,58 0,0944765 11337,18 15823,76 10371,60 26195,36 78,20    

КОНТ. 1,1 738 144 106272 116899,20 4496,12 65,95 296519,11 0,6243912 74926,97 371446,08 685421,99 1056868,07 1432,07    

КОНТ. 3 5 144 720 2160,00 83,08 65,95 5479,13 0,0042303 507,64 5986,77 12665,61 18652,38 3730,48    

  1078 336 123072 120828,00 4647,23   306484,82     393256,61 708459,20 1101715,81       

                                

ВСИЧКО : 1728 1406 170 201 172 669,90 6 641,16   437 984,49 1,00 120 000,00 

557 

984,49 

1 012 

428,78 

1 570 

413,27   

1 015 

000,00 2 585 413,27 

                                

 

Определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 год. пропорционално върху данъчна оценка/отчетна стойност  

Табл. № 3   Данъчна основа намалена с подадените декларации на осн. чл. 75 и чл. 78  от Наредба № 3 

1 16 17 18 19 20 21 22 

НАСЕЛЕНО ДО/основа ДО/основа ДАН. ОСНОВА ДО/основа ДОснова ДОснова ДАН. ОСНОВА 

МЯСТО  жил. имоти жил. имоти ЖИЛ.ОБЕКТ нежил. Обекти нежил.обект нежил.обекти НЕЖИЛ.ОБЕКТ 



  за изв.  за изв.  ОБЩО за изв. чл.14 за изв.  чл.14/чл.17 за изв. ОБЩО 

  на ФЛ  на ЮЛ  к16+к17 ФЛ ЮЛ ЮЛ   к19+к20+к21 

БЕЛГУН  1082309,80 84697,00 1167006,80 7833,30 69281,30 596596,96 673711,56 

БИЛО 713547,90 14983,50 728531,40 44183,90 912216,97 1047,48 957448,35 

БОЖУРЕЦ 2950151,10 726137,80 3676288,90 3747995,60 11 512 820,68 4368406,87 19629223,15 

БЪЛГАРЕВО 10562158,10 464135,20 11026293,30 1626428,10 10876922,94 12949648,94 25452999,98 

ВИДНО 1477139,10 166072,80 1643211,90 159935,00 211108,27 747003,82 1118047,09 

ВРАНИНО 1051755,10 88496,10 1140251,20 126372,70 1980976,12 1429020,72 3536369,54 

ИРЕЧЕК 346249,20 14902,00 361151,20 37279,80 44401,10 498777,38 580458,28 

КАМЕН БРЯГ  1797556,80 67301,10 1864857,90 161015,80 146214,50 1949390,15 2256620,45 

КРУПЕН 336359,80 4851,20 341211,00 35873,20   286784,19 322657,39 

МОГИЛИЩЕ 835859,60 88274,80 924134,40 336822,40 47152,46 1500639,54 1884614,40 

НЕЙКОВО  1011098,10 22985,00 1034083,10 12353,30   597268,98 609622,28 

ПОР. ЧУНЧЕВО 587567,20 13004,40 600571,60 46905,50   1624086,00 1670991,50 

РАКОВСКИ 1029939,20 8544,10 1038483,30 244613,90 460290,91 848714,99 1553619,80 

СВЕТИ НИКОЛА 559980,90 27719,10 587700,00 49006,10 2 567 182,12 1286946,49 3903134,71 

СЕЛЦЕ 701322,60 46292,10 747614,70 64496,60 154669,98 517769,76 736936,34 

СЕПТЕМВРИЙЦИ 510480,80 14716,00 525196,80 5621,10 420514,97 4887883,90 5314019,97 

ТОПОЛА 5079079,10 1776793,40 6855872,50 3865144,10 8 638 323,84 9436027,68 21939495,62 

ТРАВНИК 73786,50   73786,50 167181,00   52302,77 219483,77 

ХАДЖИ ДИМИТЪР 878695,10 58098,90 936794,00 49718,20 132326,53 700083,60 882128,33 

ЧЕЛОПЕЧЕНЕ 553459,20 38129,70 591588,90 125115,40 220333,04 140165,38 485613,82 

иканталъка         122 939 229,94 6 510 863,97 129450093,91 



ВСИЧКО СЕЛА               

                

КАВАРНА ГРАД 82767135,60 3157597,30 85924732,90 14473542,20 42459875,89 27400466,34 84333884,43 

КОФИ               

КОНТ. 1,1               

КОНТ. 3               

                

                

ВСИЧКО : 114 905 630,80 6 883 731,50 121 789 362,30 25 387 437,20 203 793 841,56 78 329 895,91 307 511 174,67 

                

 

Табл. № 4          Данъчна основа за облагане на ТБО 

1 24 25 26 27 28 29 30 31 

НАСЕЛЕНО ДО/основа ДО/основа ДАН. ОСНОВА ДО/основа ДОснова ДОснова ДАН. ОСНОВА ДАНЪЧНА ОСНОВА 

МЯСТО  жил. имоти жил. имоти ЖИЛ.ОБЕКТ нежил. Обекти нежил.обект нежил.обекти НЕЖИЛ.ОБЕКТ жил.+неж. 

   на ФЛ  на ЮЛ ОБЩО  чл.14   чл.14/чл.17   ОБЩО общо  

    к24+к25 ФЛ ЮЛ ЮЛ   к27+к28+к29 к26+к30 

БЕЛГУН  1 108 119,30 120093,40 1228212,70 42812,80 484983,68 3066906,42 3594702,90 4822915,60 

БИЛО 784 613,60 87661,00 872274,60 44183,90 1158459,27 688096,07 1890739,24 2763013,84 

БОЖУРЕЦ 3 123 059,60 998423,80 4121483,40 3934346,10 8 593 243,94 5 557 663,41 18085253,45 22206736,85 

БЪЛГАРЕВО 11 065 627,20 495145,00 11560772,20 1872958,60 17532414,73 27119881,55 46525254,88 58086027,08 

ВИДНО 1 618 466,50 235201,40 1853667,90 169454,10 982043,78 1037457,14 2188955,02 4042622,92 

ВРАНИНО 1 079 887,70 125944,00 1205831,70 130590,30 3817539,68 5140394,02 9088524,00 10294355,70 



ИРЕЧЕК 390 953,90 16336,60 407290,50 40743,50 100998,70 534665,58 676407,78 1083698,28 

КАМЕН БРЯГ  1 915 609,20 186948,70 2102557,90 162863,30 1120530,80 1959494,15 3242888,25 5345446,15 

КРУПЕН 336 359,80 5912,80 342272,60 39138,40 193945,00 1901640,19 2134723,59 2476996,19 

МОГИЛИЩЕ 881 737,90 114598,60 996336,50 336822,40 361899,87 2131043,94 2829766,21 3826102,71 

НЕЙКОВО  1 049 297,70 76102,40 1125400,10 12353,30 2216075,01 629899,98 2858328,29 3983728,39 

ПОР. ЧУНЧЕВО 643 801,10 13080,20 656881,30 46905,50 171243,08 5389738,23 5607886,81 6264768,11 

РАКОВСКИ 1 074 775,00 53643,00 1128418,00 244693,30 1405445,18 893293,19 2543431,67 3671849,67 

СВЕТИ НИКОЛА 568 185,10 28350,20 596535,30 49006,10 2 739 722,14 2 598 118,91 5386847,15 5983382,45 

СЕЛЦЕ 733 020,50 48249,70 781270,20 64496,60 526764,51 521444,36 1112705,47 1893975,67 

СЕПТЕМВРИЙЦИ 514 383,80 28226,10 542609,90 5621,10 420514,97 4887883,90 5314019,97 5856629,87 

ТОПОЛА 5 180 572,00 2064304,60 7244876,60 4224770,40 8 937 353,19 13 020 138,80 26182262,39 33427138,99 

ТРАВНИК 73 786,50 0,00 73786,50 167181,00   52302,77 219483,77 293270,27 

ХАДЖИ ДИМИТЪР 900 815,70 76997,70 977813,40 49718,20 2970553,57 3608470,42 6628742,19 7606555,59 

ЧЕЛОПЕЧЕНЕ 636 558,80 59212,50 695771,30 125115,40 382439,44 162525,41 670080,25 1365851,55 

иканталъка         122 939 229,94 6 510 863,97 129450093,91 129450093,91 

ВСИЧКО СЕЛА                 

                  

КАВАРНА ГРАД 86 376 113,20 5480705,30 91856818,50 17117349,40 97777913,64 52926735,51 167821998,55 259678817,05 

КОФИ                 

КОНТ. 1,1                 

КОНТ. 3                 

                  

ВСИЧКО : 120 055 744,10 10 315 137,00 130 370 881,10 28 881 123,70 274 833 314,12 140 338 657,92 444 053 095,74 574 423 976,84 



Табл. № 5

 

1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

НАСЕЛЕНО коеф. коеф. ‰ ‰ очак. прих. очак.прих. общо  ‰ ‰ очакван очакван  

общ 

очакван ‰ ‰ 

МЯСТО  ж.и неж.и  изв.ж.им. изв.неж.и жил.имот неж.имот очакван чистота депо пр.чист. пр.депо приход ТБО ТБО 

  ∑к26/∑к31 ∑к30/∑к31 к10/к18* к10/к.22* к18*к34 к22*к35 приход-изв. к14/∑к31 ∑к11/∑к31 ∑к.25*к33 ∑к.25*к34 по план к28+к33+к34 к29+к33+к34 

      1000*к32 1000*к.33 /1000 /1000 к36+к37 *1000 *1000 /1000 /1000 сметка     

БЕЛГУН  0,23 0,77 0,82 4,75 956,95 3200,13 4157,08 1,77 1,76       4,35 8,28 

БИЛО 0,23 0,77 0,04 0,10 29,14 95,74 124,88 1,77 1,76       3,57 3,63 

БОЖУРЕЦ 0,23 0,77 0,48 0,30 1764,62 5888,77 7653,39 1,77 1,76       4,01 3,83 

БЪЛГАРЕВО 0,23 0,77 0,73 1,06 8049,19 26980,18 35029,37 1,77 1,76       4,26 4,59 

ВИДНО 0,23 0,77 0,26 1,27 427,24 1419,92 1847,16 1,77 1,76       3,79 4,80 

ВРАНИНО 0,23 0,77 1,53 1,66 1744,58 5870,37 7614,95 1,77 1,76       5,06 5,19 

ИРЕЧЕК 0,23 0,77 0,11 0,22 39,73 127,70 167,43 1,77 1,76       3,64 3,75 

КАМЕН БРЯГ  0,23 0,77 1,00 2,76 1864,86 6228,27 8093,13 1,77 1,76       4,53 6,29 

КРУПЕН 0,23 0,77 0,36 1,28 122,84 413,00 535,84 1,77 1,76       3,89 4,81 

МОГИЛИЩЕ 0,23 0,77 0,62 1,02 572,96 1922,31 2495,27 1,77 1,76       4,15 4,55 

НЕЙКОВО  0,23 0,77 0,37 2,10 382,61 1280,21 1662,82 1,77 1,76       3,90 5,63 

ПОР. ЧУНЧЕВО 0,23 0,77 0,77 0,93 462,44 1554,02 2016,46 1,77 1,76       4,30 4,46 

РАКОВСКИ 0,23 0,77 1,90 4,24 1973,12 6587,35 8560,47 1,77 1,76       5,43 7,77 

СВЕТИ НИКОЛА 0,23 0,77 1,40 0,70 822,78 2732,19 3554,97 1,77 1,76       4,93 4,23 

СЕЛЦЕ 0,23 0,77 1,03 3,51 770,04 2586,65 3356,69 1,77 1,76       4,56 7,04 



СЕПТЕМВРИЙЦИ 0,23 0,77 4,16 1,38 2184,82 7333,35 9518,17 1,77 1,76       7,69 4,91 

ТОПОЛА 0,23 0,77 0,47 0,50 3222,26 10969,75 14192,01 1,77 1,76       4,00 4,03 

ТРАВНИК 0,23 0,77 0,13 0,15 9,59 32,92 42,51 1,77 1,76       3,66 3,68 

ХАДЖИ 

ДИМИТЪР 0,23 0,77 0,70 2,49 655,76 2196,50 2852,26 1,77 1,76       4,23 6,02 

ЧЕЛОПЕЧЕНЕ 0,23 0,77 0,44 1,80 260,30 874,10 1134,40 1,77 1,76       3,97 5,33 

иканталъка   1,00   0,39   50485,54 50485,54 1,77 1,76         3,92 

ВСИЧКО СЕЛА             165094,80               

                              

КАВАРНА ГРАД 0,23 0,77 1,05 3,59 90221,97 302758,65 392980,62 1,77 1,76       4,58 7,12 

КОФИ                             

КОНТ. 1,1                             

КОНТ. 3                             

                              

                              

ВСИЧКО :         116 537,80 441 537,62 558 075,42   1 016 730,44 1 010 986,20 2 585 792,06     

 



По трета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 606 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 560 

 

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: 

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 „Б” „Имоти, които община Каварна има 

намерение да продаде” се добавя нова т. 74, както следва:  

 „74. ПИ с идентификатор 35064.501.9766 по КККР на гр. Каварна, с площ 

600 кв.м., УПИ XXII-9766, кв. 99 по действащия регулационен план на гр. 

Каварна, АЧОС 5294/30.01.2014 г.“ 

 

По четвърта точка от дневния ред 

 

 Докладна записка вх. № 611 относно предоставяне на минералната 

вода – изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление 

и ползване от Община Каварна. 

 

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 561 

 

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

местната администрация и във връзка с § 133, ал. 4 на ПЗР на ЗИД на Закона 

за водите Общински съвет – Каварна: 

 1. Дава съгласие Кмета на Община Каварна да подаде заявление до 

Министъра на околната среда и водите за предоставяне за безвъзмездно 

управление в полза на Община Каварна на минералната вода, изключителна 

държавна собственост, от участъка на находище № 100 Район „Североизточна 

България“ -  подземни води от Малм-валанжския водоносен хоризонт с 



температура по-висока от 20° С – област Варна, област Добрич и област 

Шумен, попадащ в административните граници на община Каварна, за 

максимално допустимия срок по § 133, ал. 1 от ЗИД на Закона за водите – 25 

години. 

 2. Възлага на Кмета на Община Каварна да предприеме всички 

необходими действия съгласно Закона за водите и нормативните актове за 

неговото прилагане, за управление, ползване и стопанисване на минералната 

вода на територията на общината.  

 

По пета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 610 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 562 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-358/07.09.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 75 кв. м., актуван с АЧОС № 

6106/06.12.2022г.,  Вх. рег. № 2808 от 08.12.2022г., акт № 112, том IX на СВ 

гр. Каварна, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

07257.50.36 по КККР на с. Българево, представляващ УПИ VI-36, кв. 64 по 

действащия регулационен план на с. Българево, целият с площ от 1051 кв. м., 

в който съсобственика участва с 976  кв. м., съгласно Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот, Вх. рег. № 3774 от 12.07.2006г., акт № 

56, том VI, дело 1951 на РС гр. Каварна. Издадена е данъчна оценка на 

стойност 336,70 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 

размер на  2 025,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2 025,00 (две 

хиляди двадесет и пет) лв. без ДДС, 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 шеста точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 609 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м. Старите лозя, община 

Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 563 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-262/06.07.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 85 кв. м., актуван с АЧОС № 

6102/18.11.2022г., Вх. рег. № 2658/23.11.2022г., акт № 14, том IX на СВ гр. 

Каварна, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35064.500.1048 по КККР на гр. Каварна, м. Старите лозя, целият с площ от 235 

кв. м., в който съсобственика участва с 150  кв. м., съгласно Нотариален акт за 

продажба на недвижим имот от 15.04.2002г., вх. рег. № 513, акт 154, том I, 

дело 248 на РС гр. Каварна. Издадена е данъчна оценка на стойност 666,70 лв. 

и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  2 125,00 лв. 

без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2 125,00 (две 

хиляди сто двадесет и пет) лв. без ДДС, 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 седма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 612 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 



РЕШЕНИЕ № 564 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-306/03.08.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 137 кв. м., актуван с АЧОС № 

6104/24.11.2022г., Вх. рег. № 2738 от 01.12.2022г., акт № 62, том IX на СВ гр. 

Каварна, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 72693.512.74 

по КККР на с. Топола, СО Топола, представляващ УПИ LVIII, кв. 25 по 

действащия регулационен план на с. Топола, СО Топола, целият с площ от 997 

кв. м., в който съсобственика участва с 860  кв. м., съгласно Нотариален акт за 

покупко-продажба на поземлен имот Вх. рег. № 3766 от 26.07.04г., акт 37, том 

VI, дело 1572/04г. на РС гр. Каварна;. Издадена е данъчна оценка на стойност 

381,40 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

8641,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 8 641,00 (осем 

хиляди шестстотин четиридесет и един) лв. без ДДС, 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 осма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 545 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 565 

 

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-10-204/30.05.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 



1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 34 кв.м., актуван с АЧОС № 

5393/09.07.2014 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

72693.501.37 по КККР на с. Топола, представляващ УПИ VII-37, кв.7, по 

действащия регулационен план на с. Топола, целият с площ от 747 кв.м., в 

който съсобственика участва с 713  кв.м., съгласно Нотариален акт № 74, том 

V, дело 1492/1993 г. от Балчишки районен съд.  Издадена е данъчна оценка на 

стойност 94,70 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 

размер на  1734,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1734,00 лв. 

без ДДС (хиляда седемстотин тридесет и четири 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 девета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 498 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 566 

 

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–10-215/08.06.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 32 кв.м., актуван с АЧОС № 

6090/25.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

77044.501.170 по КККР на с. Хаджи Димитър, представляващ УПИ 170, кв.17 

по действащия регулационен план на с. Хаджи Димитър, целият с площ от 

2474 кв.м., в който съсобственика участва с 2442  кв.м., съгласно нотариален 

акт № 31, вх. рег. № 3529, том XII, дело № 1528 от 16.12.2014 г. на СВ.  

Издадена е данъчна оценка на стойност 73,00лв. и е изготвена пазарна оценка 

от независим оценител в размер на 352,00 лв. без ДДС. 



2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 352,00 лв. без 

ДДС (триста петдесет и два 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 десета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 497 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Крупен, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 567 

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-10-126/24.03.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 582 кв.м., актуван с АЧОС № 

6092/25.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

40049.501.35 по КККР на с. Крупен, целият с площ от 2982 кв.м., в който 

съсобственика участва с 2400  кв.м., съгласно Нотариален акт № 118, том I, 

дело 283/1993 г., Балчишки районен съд  Издадена е данъчна оценка на 

стойност 1061,60 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 

размер на  5238,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2910,00 лв. 

(две хиляди деветстотин и десет лева) без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота.. 

 

По единадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 556 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна. 

 



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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 568 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-256/01.07.2022г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 58 кв. м., актуван с АЧОС № 

6095/05.10.2022г., Вх. Рег. № 2188/07.10.2022г, акт. 112, том VII, 

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35746.501.109 по 

КККР на с. Камен бряг, представляващ V-109, кв. 17 по действащия 

регулационен план на с. Камен бряг, целият с площ от 1488 кв. м., в който 

съсобственика участва с 1430  кв. м., съгласно Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот от 10.02.2021г., Вх. Рег. № 195/10.02.2021г., акт. 

105, том I, дело № 87/2021г. Издадена е данъчна оценка на стойност 161,50 лв. 

и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  2 030,00 лв. 

без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2 030,00 лв. 

без ДДС (две хиляди и тридесет лева) лв., 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 дванадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 547 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 569 

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–10-326/19.08.2022., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 40 кв.м., актуван с АЧОС № 

6096/05.10.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

07257.501.342 по КККР на с. Българево, представляващ ПИ 342, кв. 53, по 

действащия регулационен план на с. Българево, целият с площ от 1680 кв.м., 

в който съсобственика участва с 1640  кв.м., съгласно Нотариален акт № 95, 

том III, дело 911/1994 г.  и Нотариален акт № 94, том III, дело 910/1994 г. на 

Балчишки районен съд.  Издадена е данъчна оценка на стойност 237,10 лв. и е 

изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  1120,00 лв. без 

ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1120,00 лв. 

без ДДС (хиляда сто и двадесет 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 тринадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 546 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в СО Топола, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 570 

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-

209/06.06.2022г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 81 кв.м., актуван с АЧОС № 

6094/04.10.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

72693.512.238 по КККР на СО Топола представляващ УПИ XVI, кв.55 по 

действащия регулационен план на СО Топола, Община Каварна целият с площ 

от 550 кв. м., в който съсобственика участва с 469 кв. м., съгласно Договор за 



продажба на общински недвижим имот от 09.03.1994г. Издадена е данъчна 

оценка на стойност 225,50 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим 

оценител в размер на  2 187.00 лв. без ДДС. 

      2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2 187.00 

лв. без 

ДДС (две хиляди сто осемдесет и седем), 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 четиринадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 594 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 571 

 

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–10-205/31.05.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 117 кв.м., актуван с АЧОС № 

6088/24.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

66113.501.225 по КККР на с. Селце, представляващ УПИ XXI-142, кв. 17, по 

действащия регулационен план на с. Селце, целият с площ от 491 кв.м., в който 

съсобственика участва с 374  кв.м., съгласно нотариален акт № 163, вх. рег. № 

2546, том VIII, дело № 1420 от 27.10.2021 г. на СВ Каварна и влязъл в сила 

ПУП-ПРЗ, Заповед № 101/28.01.2022 г.  Издадена е данъчна оценка на 

стойност 244,30лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 

размер на 936,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 936,00 лв. без 

ДДС (деветстотин тридесет 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 петнадеста точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 595 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Раковски, община Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 572 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-163/26.04.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 282 кв. м., актуван с АЧОС № 

6100/17.11.2022г., Вх. рег. № 2638 от 22.11.2022г., акт № 197, том VIII, 

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 62092.501.197 по 

КККР на с. Раковски, представляващ ПИ 197, кв. 12 по действащия 

регулационен план на с. Раковски, целият с площ от 2232 кв. м., в който 

съсобственика участва с 1950  кв. м., съгласно Нотариален акт за покупко-

продажба на поземлен имот от 13.12.2021 г., Вх. рег. № 2965 от 13.12.2021г., 

акт 39, том X, дело 1684/21г. на СВ гр. Каварна.  Издадена е данъчна оценка 

на стойност 588,80 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 

размер на  1 974,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1 974,00 

(хиляда деветстотин седемдесет и четири) лв. без ДДС, 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 шестнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 596 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 



 

РЕШЕНИЕ № 573 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-281/22.07.2022г.г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 1743 кв. м., актуван с АЧОС № 

6099/15.11.2022г., Вх. рег. № 2609/18.11.2022г., акт № 173, том VIII на СВ гр. 

Каварна, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 12173.501.4 

по КККР на с. Вранино, представляващ ПИ 4, кв. 1а по действащия 

регулационен план на с. Вранино, целият с площ от 10233 кв. м., в който 

съсобственика участва с 8490  кв. м., съгласно Нотариален акт за дарение на 

недвижим имот от 15.09.1997г., № 7, том V, дело № 1819/97г. на РС гр. 

Каварна, Удостоверение за наследници Изх. № АО-11-08/30.05.2022г., 

издадено в с. Вранино, Нотариален акт за покупко-продажба  на недвижим 

имот от 19.08.2022г., Вх. рег. № 1771 от 19.08.2022г., акт № 43, том VI, дело 

№ 941/22г.  на СВ гр. Каварна, Нотариален акт за покупко-продажба  на 

недвижим имот от 19.08.2022г., Вх. рег. № 1770 от 19.08.2022г., акт № 41, том 

VI, дело № 939/22г.  на СВ гр. Каварна, Нотариален акт за покупко-продажба  

на недвижим имот от 19.08.2022г., Вх. рег. № 1769 от 19.08.2022г., акт № 40, 

том VI, дело № 938/22г.  на СВ гр. Каварна, Нотариален акт за покупко-

продажба  на недвижим имот от 19.08.2022г., Вх. рег. № 1768 от 19.08.2022г., 

акт № 38, том VI, дело № 936/22г.  на СВ гр. Каварна. Издадена е данъчна 

оценка на стойност 3179,20 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим 

оценител в размер на  7965,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 7965,00 

(седем хиляди деветстотин шестдесет и пет) лв. без ДДС, 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 седемнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 598 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна. 

 



Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 574 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-386/26.09.2022г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 17 кв. м., актуван с АЧОС № 

6098/15.11.2022г., Вх. рег. № 2610 от 18.11.2022г., акт № 174, том VIII на СВ 

гр. Каварна, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35064.501.9732 по КККР на гр. Каварна, представляващ УПИ VIII, кв. 324 по 

действащия регулационен план на гр. Каварна, целият с площ от 923 кв. м., в 

който съсобственика участва с 906  кв. м., съгласно Нотариален акт за 

покупко-продажба право на недвижим имот от 12.08.2022г., Вх. рег. № 1708 

от 12.08.2022г., акт № 195, том V, дело № 897/22г.  на СВ гр. Каварна. 

Издадена е данъчна оценка на стойност 213,60 лв. и е изготвена пазарна оценка 

от независим оценител в размер на  843,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 843,00 

(осемстотин четиридесет и три) лв. без ДДС, 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 с вх. № 599 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 575 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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-10-433/04.10.2021г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 39 кв. м., актуван с АЧОС № 

6101/18.11.2022г., Вх. рег. 2639 от 22.11.2022г., акт № 198, том VIII на СВ гр. 

Каварна, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35746.501.257 по КККР на с. Камен бряг, представляващ VIII-257, кв. 24 по 

действащия регулационен план на с. Камен бряг, целият с площ от 1089 кв. м., 

в който съсобствениците участват с 1050  кв. м., съгласно Договор за продажба 

на общинска земя от 08.04.2005г., № 278, т. III, вх. рег. № 2132/12.04.2005г на 

в РС- Каварна, Нотариален акт за дарение от 24.06.2009г., Вх. рег. № 2187, акт 

№ 92, том VII, дело №1065/2009г. на СВ- Каварна и Удостоверение за 

наследници № 913/22.03.2022г. издадено от общ. Шумен. Издадена е данъчна 

оценка на стойност 94,80 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим 

оценител в размер на  1 455,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1 455,00 

(хиляда четиристотин петдесет и пет) лв. без ДДС, 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 деветнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 572 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 576 

 

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-10-272-001/29.07.2022г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 298 кв.м., актуван с АЧОС № 



6097/14.10.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

57861.501.147 по КККР на с. Поручик Чунчево, представляващ ПИ 142, ПИ 

145 и ПИ 61, кв.14 по действащия регулационен план на с. Поручик Чунчево, 

целият с площ от 3798 кв.м., в който съсобственика участва с 3500  кв.м., 

съгласно нотариален акт № 44, т. V, вх. рег. № 1486, дело 763 от 18.08.2020 г. 

и нотариален акт № 104, вх. рег. № 1257, том IV, дело 629 от 23.07.2020 г.  

Издадена е данъчна оценка на стойност 543,60 лв. и е изготвена пазарна оценка 

от независим оценител в размер на 3798,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 3798,00 лв. 

без ДДС (три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева), съгласно пазарна 

оценка изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

По двадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 605 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна. 

 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 577 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и искане с вх. № ОС-10-

270/14.06.2022г., Общински съвет – Каварна реши: 

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

представляващ празен терен с идентификатор 35064.501.9766 по КККР на гр. 

Каварна, представляващ УПИ XXII-9766, кв. 99 по действащия регулационен 

план на гр. Каварна, с площ от 600 кв. м., актуван с АЧОС № 5294/30.01.2014г., 

Вх. рег. 235 от 05.02.2014г., акт 112, том I на СВ гр. Каварна, с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: 

ниско застрояване (до 10 м.), представляващ УПИ XXII-9766, кв. 99 по 

действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка 5510,90 и е 



изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  26400 лв. без 

ДДС. 

2. Продажбата да се извърши в условията 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 26 400 

(двадесет и шест хиляди и четиристотин) лв. без ДДС. 

 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота.  

 

По двадесет и първа точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 597 относно прогласяване на погасено по 

давност право на строеж върху общински поземлени имоти. 

 

Общинските съветници с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 578 

 

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

местната администрация, чл. 7, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 

67 и чл. 84 от Закона за собствеността, чл. 120 от Закона за задълженията и 

договорите, чл. 54, ал. 7, от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Каварна реши: 

І. Прогласява погасеното по давност в полза на община Каварна право 

на строеж върху следните общински урегулирани имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.3583 по КККР на гр. 

Каварна,  с площ от 777,40 кв.м., УПИ IV в кв. 187, идентичен с УПИ IV, кв. 

188 по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС № 5575/28.06.2016 г., 

учредено с договор от 13.07.2006 г. на лицето Танер Х. Юсуф. 

2. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.2354 по КККР на гр. 

Каварна, с площ от 688  кв.м., УПИ V, кв. 5, идентичен с УПИ XLIX в кв. 5 по 

действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с Акт за поправка на АЧОС № 

6103/22.11.2022 г., учредено с договор от 19.09.94 г. на ЕТ „Лиман – 8“. 

3. Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4179 по КККР на гр. 

Каварна, с площ от 530 кв.м. и поземлен имот с идентификатор № 

35064.501.4178 по КККР на гр. Каварна, с площ от 530 кв.м., УПИ VII и УПИ 



VIII в кв. 220 по действащ ПУП на гр. Каварна, идентични с поземлен имот с 

идентификатор 35064.501.3483, УПИ III, кв. 196, актувани с АЧОС № 

5338/11.03.2014 г. и АЧОС № 5340/11.03.2014 г., учредено с договор от 

27.02.2009 г., на лицата Димитър Кр. Бучаков и Метин Ш. Юсеин. 

4. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.3651 по КККР на гр. 

Каварна, с площ от 3012 кв.м., УПИ X в кв. 326, идентичен с УПИ IX, кв. 326 

по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС № 3205/05.08.2005 г., 

учредено с договор от 17.10.2005 г., на „ЗИАГ-99“ ООД. 

ІІ. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 

закона действия. 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 601 относно даване на съгласие и 

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

План схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на 

външно ел. захранване на ППС № 4401 на „Цетин България“ ЕАД, 

разположена в ПИ с идентификатор 05009.501.235 по КККР на с. Божурец, 

общ. Каварна 

 

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 579 

 

 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. 8 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 124б, ал. 1 и с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изработване на 

план-схема към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на изграждане 

на външно ел. захранване на ППС №4401 на „Цетин България“ ЕАД, 

разположена в ПИ с идентификатор 05009.501.235 по КККР на с. Божурец, 

общ. 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/ 

- План-схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на 

външно ел. захранване на ППС №4401 на „Цетин България“ ЕАД, разположена 

в ПИ с идентификатор 05009.501.235 по КККР на с. Божурец. 

 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. № 602 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. 

Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със 

СБС стълбове). 

 

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 580 

 

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. 8 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 124б, ал. 1 и с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изработване на 

план-схема към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за изграждане на 

енергоснабдителна улична мрежа, 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/ 

- План-схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за 

изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове). 

2.  Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 600 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. 

Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със 

СБС стълбове и КЛ с кабелни шкафове). 

 

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“  приеха: 

 



РЕШЕНИЕ № 581 

 

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. 8 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 124б, ал. 1 и с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изработване на 

план-схема към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за изграждане на 

енергоснабдителна улична мрежа, 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/ 

- План-схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за 

изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове и КЛ 

с кабелни шкафове). 

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. № 604 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. 

Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със 

СБС стълбове) и продължение на същ. клон от КТП 2 „Топола“ 

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

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 582 

 

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. 8 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 124б, ал. 1 и с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изработване на 

план-схема към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за изграждане на 

енергоснабдителна улична мрежа, 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/ 

- План-схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за 

изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове) и 

продължение на същ. клон от КТП 2 „Топола“. 

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. № 593 относно поправка на явна фактическа 

грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, касаеща ПИ № 

12173.24.126 и ПИ № 12173.24.127 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна. 

 

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас 

„въздържал се“  приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 583 

 

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

самоуправление и местната, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  

във връзка с § 1, т. 94 от Закона за водите и  чл. 53б от Закона за кадастъра и 

имотния регистър Общински съвет – Каварна: 

1. Дава съгласие за отстраняване на явната фактическа грешка, 

посредством  изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за 

следните имоти, публична общинска собственост: 

• Поземлен имот с идентификатор 12173.24.126 по КККР на с. 

Вранино, общ. Каварна, публична общинска собственост, с площ 15,659 дка, 

трайно предназначение на територия „Земеделска“, с НТП „пасище, мера“, III 

категория, актуван с АОС № 332/24.01.2018 г. 

• Поземлен имот с идентификатор 12173.24.127 по КККР на с. 

Вранино, общ. Каварна, публична общинска собственост, с площ 503 кв.м., 

трайно предназначение на територия „Земеделска“, с НТП „Полски път“, като 

предназначението им да бъде поправено на „Територия заета от води и водни 

обекти“ – „Язовир“. 

2. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши всички правни и 

фактически, последващи законови действия по изпълнение на решението. 

 

 



 

 

Протоколчик:     /П/                                           Председател :      /П/ 

Павлина Алексиева,                                                   инж. Йордан Стоянов 

съгласно Заповед № 1258/29.12.2022 г. 

на Кмета на Община Каварна 

 

 

              Вярно с оригинала: 


