Препис-извлечение:
ПРОТОКОЛ
№ 51
Днес, 05 юни 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет – Каварна проведе петдесетото си
заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 14.
Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 глас „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети
на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.
2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на
Община Каварна за 2019 г.
3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост
в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.
4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост
в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.
5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по
давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията
на град Каварна.
6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр.
Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
7. Докладна записка вх. № 246 относно, упълномощаване на кмета на
община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС)
върху авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и
изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” сключен
между Община Каварна и ДФ „Земеделие”.
По първа точка от дневния ред „Годишните финансови отчети на
„Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.”

Общинските съветници с 12 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и 1 глас
„против” приеха
РЕШЕНИЕ № 611
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.
137, ал. 1,т. 3 от Търговския закон, Общински съвет Каварна
1. Приема годишния финансов отчет на „Каварна” ЕООД-гр.Каварна.
2. Приема финансовия резултат на „Каварна” ЕООД-гр.Каварна, който
е загуба в размер на 12 468.43 лв., като същият се отнесе като непокрита
загуба от минали години.
3. Приема годишния финансов отчет на „Бизоне” ЕООД-гр.Каварна.
4. Приема финансовия резултат на „Бизоне” ЕООД-гр.Каварна, който
е загуба в размер на 17 000.00 лв., като същият се отнесе като непокрита
загуба от минали години.
II. На основание чл. 21, ал. 1, 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 147 от
Търговския закон Общински съвет Каварна
Възлага на кмета на Община Каварна - Нина Ставрева да предприеме
действия за прекратяване дейността на „Бизоне” ЕООД-гр.Каварна и
изготвяне на докладна записка до ОбС Каварна за вземане на решение на
основание чл. 156 във връзка с чл. 266 от ТЗ относно откриване
производство по ликвидация на дружеството.
По втора точка от дневния ред „Актуализация на бюджета на
Община Каварна за 2019 г.”
Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 612
1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 124 от ЗПФ и
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 приема актуализация на
бюджета на Общината за 2019 г. както следва:
Актуализиран план по приходите на бюджета съгласно
Приложение № 1 било 16 269 436 лв.
става 16 469 436 лв.

Актуализиран план по разходите на
бюджета
съгласно
Приложение № 2 било 16 269 436лв.
става 16 469 436лв.
2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 3от ЗПФ и чл.
22 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 приема актуализирания списък
за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. съгласно приложение
№ 3.
3. На основание чл. 133, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото
възпитание и спорта, определя средства за субсидия на ФК „Калиакра 1” в
размер на 15 000 лв.
4. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на
актуализацията на бюджета съгласно Приложение № 4
5. Възлага на кмета на общината да извърши последващите от закона
действия.
По трета точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост в
поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна”.
Общинските съветници със 10 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 3
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 613
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-10-181/05.04.2019 г., Общинският съвет –
Каварна реши:
1.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна
чрез изкупуване на общинския дял от 41 кв.м., актуван с АЧОС №
5865/11.04.2019 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
№ 72693.510.483 по КККР на с. Топола, община Каварна, целият с площ от
636 кв.м., в който съсобственика В. Т. Иванов участва със 595 кв.м.,
съгласно нотариален акт № 26, том II, дело 501/ 199* г.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2050 лв.
(две хиляди и петдесет лева).
3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите
последващи от закона действия по продажбата на имота.

По четвърта точка от дневния ред „Прекратяване
съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна”.

на

Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 614
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-10-204/16.04.2019 г., Общинският 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 №
5877/19.04.2019 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
№ 72693.510.666 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, целият с площ от 528
кв.м., в който съсобствениците К. М. Дякова, К. Н. Димитрова, М. Н. Дяков
участват с 470 кв.м., съгласно договор за продажба на Общински поземлен
имот от 28.09.199* г. и удостоверение за наследници № 422/ 15.10.201* г.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1075 лв.
(хиляда седемдесет и пет лева), съгласно пазарна оценка изготвена от
оценител на имоти.
3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите
последващи от закона действия по продажбата на имота.
По пета точка от дневния ред „Прогласяване на погасено по
давност право на строеж върху общински поземлени имоти на
територията на град Каварна.”.
Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 615
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 прогласява погасеното по давност в полза на

община Каварна право на строеж върху следните общински урегулирани
имоти:
1.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4359 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 461 кв.м., УПИ IV в кв. 210 по действащ ПУП,
идентичен с УПИ IVв кв. 60 A по отменен ПУП, актуван с АЧОС №
5763/13.03.2018г., учредено с договор от 31.01.2006г., вписан в СВКаварна под № 852 т. III , вх.р.№ 56/02.02.200* г. на лицето Е. С. Иванов.
2.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.9846 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 442 кв.м., УПИ I в кв. 214 по действащ ПУП на гр.
Каварна, актуван с АЧОС №4754/30.11.2009г., учредено с договор от
10.12.2009г., вписан в СВ-Каварна под № 158 т. XIV, вх.р. №
4383/28.12.200* г. на лицето С. Д. Стамова.
3.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4272 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 376 кв.м., УПИ II в кв. 210 по действащ ПУП на гр.
Каварна, идентичен с УПИ II в кв. 60 A по отменен ПУП, актуван с АЧОС
№5335/27.02.2014г., учредено с договор от 20.06.2006г., вписан в СВКаварна под № 157 т. VI, вх.р. № 3297/21.06.200*г. на лицето Я. С.
Славова.
4.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.3462 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 586 кв.м., УПИ III-3462 в кв. 216 по действащ ПУП
на гр. Каварна, идентичен с УПИ III в кв.191 по отменен ПУП, актуван с
АЧОС №3888/14.02.2007г., учредено с договор от 25.02.2008г., вписан в
СВ-Каварна под № 17 т. II, вх.р. № 781/27.02.200* г. на лицето С. А.
Стоянов.
5.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.757 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 364 кв.м., УПИ VII в кв. 63 по действащ ПУП на гр.
Каварна, актуван с АЧОС №5838/30.01.2019г., учредено с договор от
05.12.2006г., вписан в СВ-Каварна под № 242, т. IX, вх.р. №
6496/05.12.200* г. на лицето Н. З. Узунов.
6.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4400 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 691 кв.м., УПИ V-3462 в кв. 216 по действащ ПУП на
гр. Каварна, идентичен с УПИ V в кв. 191 по отменен ПУП, актуван с
АЧОС №5651/10.05.2017г., учредено с договор от 27.04.2007г., вписан в
СВ-Каварна под № 240 т. III, вх.р. № 2188/03.05.200* г. на лицето С. М.
Аврамов.
7.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.9870 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 500 кв.м., УПИ XVII в кв. 68 по действащ ПУП на гр.
Каварна, идентичен с УПИ VI в кв. 68 по отменен ПУП, актуван с АЧОС
№5741/16.02.2018г., учредено с договор от 20.07.2001г., вписан в СВКаварна под № 1905 т. VI, вх.р. № 39/20.07.200* г. на лицето А. Д. Узунов.
8.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.77 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 441 кв.м., УПИ I в кв. 213 по действащ ПУП на гр.
Каварна, актуван с АЧОС №5058/02.02.201* г., учредено с договор от

20.02.2012 г., вписан в СВ-Каварна под № 141 т. I, вх.р. № 326/21.02.201* г.
на лицето Ж. С. Джамбазов.
9.
Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.9837 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 461 кв.м., УПИ II в кв. 68 по действащ ПУП на гр.
Каварна, актуван с АЧОС №4774/30.11.2009г., учредено с договор от
17.12.2009г., вписан в СВ-Каварна под № 72 т. XIV, вх.р. №
4270/18.12.200* г. на лицето М. М. Яшаров.
10. Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4186 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 426 кв.м., УПИ I в кв. 171 по действащ ПУП на гр.
Каварна, актуван с АЧОС №5065/28.02.2012г., учредено с договор от
19.03.2012г., вписан в СВ-Каварна под № 126 т. II, вх.р. № 650/20.03.201* г.
на лицето Н. М. Савов.
11. Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.9864 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 383 кв.м., УПИ XIX в кв. 214 по действащ ПУП на
гр. Каварна, актуван с АЧОС №4759/30.11.2009г., учредено с договор от
10.12.2009г., вписан в СВ-Каварна под № 6 т. I, вх.р. № 8/05.01.201* г. на
лицето Ш. Ю. Сали.
12. Поземлен имот с идентификатор № 35064.501.9766 по КККР на
гр.Каварна, с площ от 600 кв.м., УПИ XXII в кв. 99 по действащ ПУП на гр.
Каварна, актуван с АЧОС №5294/30.01.2014г., учредено с договор от
29.03.2007г., вписан в СВ-Каварна под № 114, т. III, вх.р. №
1751/30.03.2007* г. на лицето А. Д. Стоянов.
Упълномощава кмета на община Каварна да извърши последващите
от закона действия.
По шеста точка от дневния ред „Изменение на ПУП-ПР в гр.
Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ”.
Общинските съветници със 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1
глас „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 616
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
устройство на територията, чл. 74, ал. 2 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общинския съвет – Каварна и във връзка с искане с вх. № ОС-10-15/
08.01.2019 г. от М. Д. Карамфилова, Общински съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община
Каварна и М. Д. Карамфилова, с цялото участие на общината с обща площ

от 1028 кв.м. по отношение на следните новообразувани имоти в кв. 306 на
гр.Каварна:
- УПИ XXIX с проектен идентификатор 35064.501.737 с площ 604
кв.м., от които община Каварна участва със 105 кв.м., а
собственикът с 499 кв.м.;
- УПИ XXX, с проектен идентификатор 35064.501.738 с площ 587
кв.м., от които община Каварна участва с 98 кв.м., а собственика- с
489 кв.м.;
- УПИ XXXI, с проектен идентификатор 35064.501.739 с площ 594
кв.м., от които община Каварна участва с 95 кв.м., а собственика- с
499 кв.м.;
- УПИ XXXII, с проектен идентификатор 35064.501.740 с площ 601
кв.м., от които община Каварна участва с 93 кв.м., а собственика- с
508 кв.м.;
- УПИ XXXIII, с проектен идентификатор 35064.501.741 с площ 607
кв.м., от които община Каварна участва с 90 кв.м., а собственикътс 517 кв.м.;
- УПИ XXXIV, с проектен идентификатор 35064.501.742 с площ 595
кв.м., от които община Каварна участва с 87 кв.м., а собственикътс 508 кв.м.;
- УПИ XXXV, с проектен идентификатор 35064.501.743 с площ 576
кв.м., от които община Каварна участва с 85 кв.м., а собственикътс 491 кв.м.;
- УПИ XXXVI с проектен идентификатор 35064.501.744 с площ 557
кв.м., от които община Каварна участва с 99 кв.м., а собственикътс 458 кв.м.;
- УПИ XXXVII, с проектен идентификатор 35064.501.745 с площ
507 кв.м., от които община Каварна участва с 91 кв.м., а
собственикът- с 416 кв.м.;
- УПИ XXXVIII, с проектен идентификатор 35064.501.746 с площ
520 кв.м., от които община Каварна участва с 185 кв.м., а
собственикът- с 335 кв.м., както следва:
1.1 Община Каварна да прехвърли собствеността на общинската
част от ПИ 35064.501.737 до ПИ 35064.501.746 включително, с обща площ
от 1028 кв.м. (приобщена към гореописаните новообразувани УПИ-ти) на
М. Д. Карамфилова;
1.2 М. Д. Карамфилова да прехвърли собствеността си на част от
ПИ 35064.501.9756 с площ от 617 кв.м. и част от ПИ 35064.501.9757 с площ
170 кв.м. (приобщена към новообразувания общински УПИ ХХXІХ в
кв.306) на Община Каварна или общо 787кв.м.
2. Определя пазарна цена на общинската част от имотите с обща площ
от 1028 кв.м. в размер на 15002,00лева (без ДДС), съответно приема
пазарната цена на частните имоти за имот с площ от 787 кв.м. в размер на

8960,00лева (без ДДС) съгласно пазарните оценки изготвени от оценител на
имоти.
Разликата в цената на имотите в размер на 6042,00лв. следва да бъде
заплатена от М. Д. Карамфилова по сметка на община Каварна, както и
всички дължими такси и ДДС по сделката.
3. Приема и одобрява предложения проект за сключване на
предварителен договор по чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с М. Д. Карамфилова.
4. Упълномощава Кмета на община Каварна – Нина Ставрева да
извърши необходимите последващи от закона действия по прекратяване на
съсобственост в гореописаните урегулирани имоти. След заплащане на
дължимите суми и такси да сключи окончателен договор за прехвърляне на
съсобствеността.
По седма точка от дневния ред „Упълномощаване на кмета на
община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена
стойност (ДДС) върху авансовото плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на
територията на община Каварна” сключен между Община Каварна и
ДФ „Земеделие”.”.
Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 617
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на
улична мрежа на територията на община Каварна”, сключен между община
Каварна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
12110042, идентификационен номер по ДДС № BG 12110042,
представляван от Живко Живков – изпълнителен директор.

Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на община Каварна да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в максимален размер на 173 820,75 лв. (сто седемдесет и
три хиляди, осемстотин и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на данък добавена стойност
(ДДС) по авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и
изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” сключен
между Община Каварна и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Каварна да подготви необходимите
документи за получаване на ДДС по авансовото плащане по договор №
08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Протоколчик:
/П/
(Д. Николова)

Председател: /П/
(Кр. Кръстев)

Вярно с оригинала,
Секретар:
(Д. Колишева)

