Препис-извлечение:
ПРОТОКОЛ
№ 54
Днес, 27 август 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет – Каварна проведе петдесет и четвъртото
си заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 15.
Общинските съветници със 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка вх. № 320 относно приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на община Каварна за 2018 година;
2. Докладна записка вх. № 373 относно одобряване на
актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за
изпълнение на бюджета към 30 юни 2019 година;
3. Докладна записка вх. № 334 относно изменение на Наредба № 3 за
определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на
услуги на територията на община Каварна;
4. Докладна записка вх. № 384 относно отчет за изпълнение
решенията на общински съвет, касаещи дейността на общинска
администрация, приети на заседания проведени в периода м. юни 2018 г. –
м. май 2019 г;
5. Докладна записка вх. № 403 относно приемане на План за защита
при бедствия на община Каварна;
6. Докладна записка вх. № 396 относно актуализация на годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост;
7. Докладна записка вх. № 404 относно включване на училищата и
детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски
градини и училища през 2019/2020 учебна година, който се утвърждава от
Министерския съвет;
8. Докладна записка вх. № 405 относно включване на детска градина
„Слънце”, с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Белгун в списъка на защитените детски градини и училища
през учебната 2019/2020 година, утвърждаван от Министерския съвет на
Република България;
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9. Докладна записка вх. № 406 относно приемане на Анализ на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Каварна;
10. Докладна записка вх. № 408 относно утвърждаване и
дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на
територията на община Каварна за учебната 2019/2020 година.
Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските
градини на община Каварна през учебната 2019/2020 година;
11. Докладна записка вх. № 368 относно извършена финансова
инспекция на Община Каварна във връзка с Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 08/07/2/0/00595 за проект „Реконструкция и
рехабилитация на общински пътища в община Каварна” от Агенция за
държавна финансова инспекция;
12. Докладна записка вх. № 353 относно одобряване на проект за
Подробен устройствен план – план за регулация, предвиждащ изменение
на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ
XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и имот с идентификатор
35064.501.9574 – част от улица „Васил Левски” от о.т. 687 до о.т. 392;
13. Докладна записка вх. № 363 относно одобряване на задание за
изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и
разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образования, представляващ
електропровод от ВЕЛ 20 kV до имот с идентификатор 35064.17.62 в
землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич;
14. Докладна записка вх. № 400 относно изразяване на съгласие за
изграждане на сондаж – водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот
с идентификатор 35064.113.93 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна;
15. Докладна записка вх. № 402 относно разрешаване промяната на
предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 150,
гр. Каварна в елемент на техническата инфраструктура и одобряване на
проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация на
гр. Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна
зона в кв. 150;
16. Докладна записка вх. № 399 относно одобряване на задание за
проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация на КК Карвуна, общ.
Каварна, в частта за УПИ XI-93, 126, УПИ VI-99, УПИ VII в кв. 11, УПИ
IV-30, 37 и УПИ V-30, 37 в кв. 14 и улични отсечки от о.т. 113 до о.т. 112,
от о.т. 112 до о.т.119 и от о.т. 100 до о.т. 119;
17. Докладна записка вх. № 372 относно предоставяне под наем на
терен по реда на чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваем обект в гр.
Каварна на ДП „Български спортен тотализатор”;
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18. Докладна записка вх. № 374 относно прекратяване на
съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна;
19. Докладна записка вх. № 375 относно прекратяване на
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна;
20. Докладна записка вх. № 376 относно прекратяване на
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна;
21. Докладна записка вх. № 377 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
22. Докладна записка вх. № 378 относно продажба на имот общинска
собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост;
23. Докладна записка вх. № 379 относно продажба на поземлен имот
частна общинска собственост в гр. Каварна;
24. Докладна записка вх. № 380 относно продажба на поземлен имот
частна общинска собственост в гр. Каварна;
25. Докладна записка вх. № 381 относно продажба на поземлен имот
частна общинска собственост в гр. Каварна;
26. Докладна записка вх. № 382 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
27. Докладна записка вх. № 385 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
28. Докладна записка вх. № 386 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
29. Докладна записка вх. № 387 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
30. Докладна записка вх. № 388 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
31. Докладна записка вх. № 389 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
32. Докладна записка вх. № 390 относно изменение ПУП-ПР в с.
Камен бряг, общ. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
ЗУТ;
33. Докладна записка вх. № 391 относно изменение ПУП-ПР в гр.
Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ;
34. Докладна записка вх. № 392 относно предложение за
прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община
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Каварна с юридическо лице по реда на чл. 36 от Закона за общинската
собственост;
35. Докладна записка вх. № 393 относно учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на
чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;
36. Докладна записка вх. № 394 относно продажба на поземлен имот
частна общинска собственост в гр. Каварна;
37. Докладна записка вх. № 395 относно продажба на поземлен имот
частна общинска собственост в гр. Каварна;
38. Докладна записка вх. № 401 относно прекратяване на
съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна;
39. Докладна записка вх. № 397 относно одобряване на разходите за
командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.04.2019 г. –
30.06. 2019 г.
40. Докладна записка вх. № 424 относно утвърждаване и
дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в ОУ „Й. Йовков”
гр. Каварна за учебната 2019/2020 година.
41. Питания
По първа точка от дневния ред „Приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на община Каварна за 2018 година”
Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 2
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 630
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 140, ал. 5
от ЗПФ, чл. 9 ал. 3 от ЗОД и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Каварна, Общински съвет – гр.Каварна
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за
2018г. по пълна бюджетна класификация, както следва:
1.1 По приходите в размер на 15 119 399 лв., разпределени по
дейности и параграфи, съгласно Приложения № 1
1.2 По разходите в размер на 14 326 992 лв., разпределени по
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 1
в т.ч. отчета за капиталовите разходи в размер на 1 025 255лв. съгласно
приложение № 2, от тях 47 222 лв. финансирани със средства от
Европейския съюз и по оперативни и други европейски програми
1.3 Приема размера на изразходваните средства за посрещане на
гости в размер на 12 019 лв.
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1.4. Приема отчета за изразходваните средства за обезщетения и
помощи по решение на общински съвет в размер на 7 108 лв. в т.ч. 108 лв.
помощи при погребение
1.5 Приема отчета за културните прояви от местно и национално
значение в размер на 294 416 лв., за международни контакти и
побратимяване 49 420,00 лв. и за рекламна дейност в областта на
културата в размер на 52 514 лв.
1.6 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за
читалищата в община Каварна за текуща дейност в размер на 46 000 лв.
и капиталов трансфер в размер на 46 500 лв.
1.7 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за
спортните клубове в община Каварна в размер на 88 000 лв.
1.8 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за
здравна дейност на МБАЛ – Каварна в размер на 387 000лв. и капиталов
трансфер в размер на 5 535 лв. за МЦ – І гр.Каварна
2. Приема отчета за изпълнението на сметките за средствата от
Европейския съюз съгласно приложениe № 3 по приходите и приложение
№ 4 по разходите.
3. На основание чл. 9 ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински
съвет – гр.Каварна приема годишния отчет за състоянието на общинския
дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД/търговските дружества с общинско
участие в капитала/, съгласно приложение № 5.
По втора точка от дневния ред „Одобряване на актуализираното
разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение
на бюджета към 30 юни 2019 година”
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1
глас „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 631
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от ЗПФ и
чл. 22, ал. 2 от Наредбата за съставяне на тригодишната прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Каварна, Общински съвет Каварна одобрява
актуализираното разпределение на променения бюджет на община Каварна
към 30.06.2019 г., съгласно приложенията към докладната записка, както
следва:
По приходите в размер на 16 724 918 лв., съгласно Приложения № 1
По разходите в размер на 16 724 918 лв., съгласно Приложения № 1
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Каварна приема информацията за изпълнение на бюджета на Община
5

Каварна към 30.06.2019 г., съгласно приложенията към докладната записка,
както следва:
По приходите в размер на 8 760 961 лв., съгласно Приложения № 1
По разходите в размер на 7 713 564 лв., съгласно Приложения № 1
в това число отчета за капиталови разходи в размер на 3 515 660 лв.,
съгласно Приложения № 2, от тях 304 460 лв. са разходи по бюджет и
3 211 200 лв. по проекти.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Каварна приема информацията за изпълнението на сметките за средствата
от ЕС, съгласно приложения № 3 и № 4 към докладната записка.
По трета точка от дневния ред „Изменение на Наредба № 3 за
краопределянето и администрирането на местни данъци, такси и цени
на услуги на територията на община Каварна”
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 632
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК,
във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на
услуги на територията на община Каварна, Общински съвет Каварна
приема Наредба за изменение на Наредбата № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Каварна приета с решение № 73 по протокол № 7
от 29.03.2016 г., изменена и допълнена с решение № 184 по протокол № 15
от 25.10.2016 г., допълнена с решение № 263 по протокол № 20 от
28.03.2017 г., в сила от 1.01.2017 г., изменена и допълнена с Решение №
321 по протокол № 24 от 04.07.2017 г., изменена с Решение № 482 от
30.11.2017 г. на Административен съд – Добрич, в сила от 28.12.2017 г.,
изменена и допълнена с Решение № 421 по протокол № 32 от 06.03.2018 г.,
допълнена с Решение № 457 по протокол № 34 от 16.05.2018 г., изменена и
допълнена с Решение № 551 по протокол № 43 от 28.12.2018 г., изменена и
допълнена с Решение № 557 по протокол № 44 от 31.01.2019 г., изменена и
допълнена с Решение № 571 по протокол № 45 от 26.02.2019 г., както
следва:
Глава І, Раздел ІI „Данък върху недвижимите имоти“
се правят следните изменения и допълнения :
§1. Член 20:
а) ал. 1 думите „ал.2 и“ се заличават.
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б) ал.2 се отменя;
§2. Наредбата влиза в сила от 20.04.2019г.
По четвърта точка от дневния ред „Отчет за изпълнение
решенията на общински съвет, касаещи дейността на общинска
администрация, приети на заседания проведени в периода м. юни 2018
г. – м. май 2019 г.”
Общинските съветници с 8 гласа „за”, 3 гласа „въздържал се” и 4
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 633
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 внесения отчет за изпълнение решенията на
Общинския съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети
на заседания, проведени в периода м. юни 2018 г. – м. май 2019 г.
По пета точка от дневния ред „Приемане на План за защита при
бедствия на община Каварна”
Общинските съветници с 13 гласа „за”, 2 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 634
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 11
от същия закон и чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия
Общинският съвет - Каварна реши:
1. Приема Плана за защита при бедствия на община Каварна
съгласно приложението.
2. Отменя Плана за защита при бедствия на община Каварна, приет с
решение № 161 от протокол № 9 от заседанието на Общинския съвет на
29.04.2008 г.
3. Да се изплати една брутна работна заплата на Галя Великова, за
изготвянето на плана за защита при бедствия.
По шеста точка от дневния ред „Актуализация на годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост. ”
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Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 635
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 2019 година, както следва:
1. 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 или за предоставяне на концесия”, подточка „А” „Имоти,
които община Каварна има намерение да предостави под наем” добавя т.6
и т. 7:
„т. 6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
03318.501.501.1.1 по КККР на село Белгун, община Каварна, актуван с
АПОС № 160/ 19.10.2016г., с предназначение „За здравни и социални
услуги”. Административния адрес на сградата е село Белгун, ул. „Осма“ №
9 , ет. 1, общ.Каварна.
т. 7. Общински терен на петно № 57 по схема за разполагане на
павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска
собственост с идентификатор № 35064.501.9711 по КККР на гр. Каварна
(тротоара на ул. „Добротица” до парка, срещу старата автогара) с площ
14,85кв.м.
2. 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” добавят се
нови т. 57 до т. 61, както следва:
„57. ПИ 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 № 4754/30.11.2009 г.;
58. ПИ 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, актуван с АЧОС №
5335/27.02.2014 г.;
59. ПИ 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 №
5838/30.01.2019 г.;
8

60. ПИ 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 №
4774/30.11.2009 г.;
61. ПИ 35064.501.9848 по КККР на гр. Каварна, с площ от 456 кв.м.,
УПИ III в кв. 214 по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС №
4752/ 30.11.2009 г.“
2. 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 учреди вещни права” се
добавят нови от т. 6 до т. 13 , както следва:
„6. ПИ с идентификатор 35064.501.4359 по КККР на гр. Каварна, с
площ от 461 кв.м., УПИ IV в кв. 210 по действащ ПУП, актуван с АЧОС №
5763/13.03.2018 г.
7. ПИ 35064.501.9870 по КККР на гр. Каварна, с площ от 500 кв.м.,
УПИ XVIII в кв. 68 по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС №
5741/16.02.2018 г.;
8. ПИ 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 №
5058/02.02.2012 г.;
9. ПИ 35064.501.655 по КККР на гр. Каварна, с площ от 409 кв.м.,
УПИ XX в кв. 213 по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС №
5062/02.02.2012 г.
10. ПИ 35064.501.4281 по КККР на гр. Каварна, с площ от 601 кв.м.,
УПИ XII в кв. 62 по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС №
5343/20.03.2014 г.
11. ПИ № 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
№ 5065/28.02.2012 г.;
12. ПИ 35064.501.4400 по КККР на гр.Каварна, с площ от 691 кв.м.,
УПИ V в кв. 216 по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС №
5651/10.05.2017 г.
13. ПИ 35064.501.4305 по КККР на гр. Каварна, с площ от 428 кв.м.,
УПИ ХIХ в кв. 213 по действащ ПУП на гр. Каварна, актуван с АЧОС №
55406/24.09.2014 г.“
По седма точка от дневния ред „Включване на училищата и
детските градини от община Каварна в Списъка на средищните
детски градини и училища през 2019/2020 учебна година, който се
утвърждава от Министерския съвет.”
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Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 636
На основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от
ПМС №128/29.06.2017 г.,за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища (Обн.-ДВбр. 53 от
04.07.207 г.), Общински съвет Каварна предлага:
1. Детска градина „Слънце”с. Септемврийци да бъде включена в
Списъка на средищните детски градини към Министерския съвет на
Република България;
2. Средно училище „Стефан Караджа”гр. Каварна да бъде включено
в Списъка на средищните училища към Министерския съвет на Република
България;
3. Основно училище ”Йордан Йовков” гр. Каварна да бъде включено
в Списъка на средищните училища към Министерския съвет на Република
България;
4. Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” с. Белгун да бъде
включено в Списъка на средищните училища към Министерския съвет на
Република България .
5. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите
действия за включване на общинските училища и детската градина в
Списъка на средищни детски градини и училища за учебната 2019/2020
година към Министерския съвет на Република България.
По осма точка от дневния ред „Включване
„Слънце”, с. Септемврийци и Основно училище
Методий”, с. Белгун в списъка на защитените
училища през учебната 2019/2020 година,
Министерския съвет на Република България.”

на детска градина
„Св. Св. Кирил и
детски градини и
утвърждаван от

Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 637
На основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1 от
Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на
условия и ред за тяхното допълнително финансиране (Обн. - ДВ, бр. 51 от
27.06.2017 г.; изм., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
Общински съвет Каварна предлага:
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1. Детска градина „Слънце” с. Септемврийци да бъде включена в
Списъка на защитени детски градини към Министерския съвет на
Република България.
2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун да бъде
включено в Списъка на защитени училища към Министерския съвет на
Република България.
3. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите
действия за включване на Детска градина „Слънце”с. Септемврийци и
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун в Списъка на
защитени детски градини и училища за учебната 2019/2020 година към
Министерския съвет на Република България.
По девета точка от дневния ред „Приемане на Анализ на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Каварна.”
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 638
На основание чл.17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.
196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование
/ЗПУО/,Общински съвет Каварна:
І. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Каварна.
ІІ. Възлага на Кмета на община Каварна да предостави приетия по т.
І Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Каварна на Областния управител на Добрич за
изготвяне на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Добрич, съгласно чл. 196, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищно образование.
По десета точка от дневния ред „Утвърждаване и дофинансиране
на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на
община Каварна за учебната 2019/2020 година. Утвърждаване и
дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на
община Каварна през учебната 2019/2020 година.”
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
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РЕШЕНИЕ № 639
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 62,
чл. 63, чл. 68, ал .1, т. 1, т .2, т. 3, ал. 2, ал. 4, ал. 8 и чл. 58, чл. 59 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от
05.10.2017 г. Обн.-ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп.-ДВ, бр. 36 от
03.05.2019 г.) и във връзка с чл. 294, т. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общинският съвет:
1.Утвърждава формирането на маломерни, самостоятелни и слети
паралелки през учебната 2019/2020 година в училищата на територията на
община Каварна както следва:
Средно училище ”Стефан Караджа” гр. Каварна
Клас

Брой Задължител
уч.
ния
минимум
ХІІ а клас-природоматематически 15
18
профил
1 маломерна паралелка -15 ученика

Брой
паралелки
1 маломерна

Основно училище ”Йордан Йовков”, гр. Каварна
Брой
Задължителния Брой паралелки
ученици минимум
VІ в клас
13
18
1 самостоятелна/маломерна
1самостоятелна -маломерна паралелка- 13 ученика

Клас

Основно училище ”Св. Св. Кирил и Методий”с. Белгун
Клас

Брой
Задължителния Брой паралелки
ученици минимум
І-ІІ клас
8
16
1 слята/маломерна
ІІІ-ІV клас
7
16
1 слята/маломерна
V-клас
12
18
1 самостоятелна/маломерна
VІ-VІІ клас
12
18
1 слята/ маломерна
3 слети –маломерни, 1 самостоятелна -маломерна паралелка- 39
ученика
Начално училище ”Христо Ботев” с. Септемврийци
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Клас

Брой
Задължителния Брой паралелки
ученици
минимум
І клас
8
16
1 самостоятелна/маломерна
ІІ- ІV клас 10
16
1 слята/маломерна
ІІІ клас
8
16
1 самостоятелна/маломерна
2 самостоятелни -маломерни и 1слята –маломерна паралелки - 26
ученика
Професионална земеделска гимназия ”Кл. Арк. Тимирязев”гр.
Каварна
Клас

Брой
ученици
12

Задължител Брой паралелки
ния
минимум
18
1маломерна

ХІ - клас
професия- „Фермер”
621060,
специалност „Производител на
селскостопанска
продукция”
1 маломерна паралелка - 18 ученика

Начално училище „Братя Миладинови”гр. Каварна
Клас
ІІІ а - клас

Брой
Задължителния
ученици минимум
13
16

Брой паралелки

1
самостоятелна/маломерна
ІІІ б - клас 13
16
1
самостоятелна/маломерна
2 самостоятелни/ маломерни паралелка - 26 ученика
2. Утвърждава формиране на групи с намален брой деца в детските
градини на територията на община Каварна през учебната 2019/2020
година, както следва:
Детска градина ”Дъга” с. Вранино
Групи
Брой деца
І възрастова група
0
ІІ възрастова група
4
ІІІ възрастова група
1
ІV възрастова група
1
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1 смесена разновъзрастова група- 6 деца
Детска градина „Калинка” с. Раковски
Групи
Брой деца
І възрастова група
1
ІІ възрастова група
2
ІІІ възрастова група
3
ІV възрастова група
0
1 смесена разновъзрастова група- 6 деца
3. Община Каварна да осигури допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, като финансира разликата между
норматива и действителния брой ученици в гореспоменатите паралелки и
групи.
По единадесета точка от дневния ред „Извършена финансова
инспекция на Община Каварна във връзка с Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 08/07/2/0/00595 за проект „Реконструкция и
рехабилитация на общински пътища в община Каварна” от Агенция
за държавна финансова инспекция.”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 2 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 640
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с извършена
финансова инспекция на Община Каварна по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 08/07/2/0/00595 за проект: „Реконструкция и
рехабилитация на общински пътища в община Каварна” от Агенция за
държавна финансова инспекция, приема за информация доклад № ДИД7ДЧ-4/21.05.2019 г.на Агенцията за държавна финансова инспекция.
По дванадесета точка от дневния ред „Одобряване на проект за
Подробен устройствен план – план за регулация, предвиждащ
изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ
VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и
имот с идентификатор 35064.501.9574 – част от улица „Васил Левски”
от о.т. 687 до о.т. 392”
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Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 641
На основание чл. 21, ал. (1) , т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 129,
ал. (1) от Закона за устройство на територията (ЗУТ); изработен
комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните
самостоятелни съставни части: подробен устройстен план – план за
регулация и инвестиционен проект за изграждане на улична мрежа на част
от улица ,,Васил Левски“ в гр. Каварна, общ. Каварна, допуснат със
Заповед № 716 от 31.10.2018 г., издадена на основание чл. 150, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Решение № 518 от
28.09.2018 г. на Общински съвет Каварна; издадени становище от РИОСВВарна с изх. № 08-01-9415/А1/ от 21.02.2019 г. и Удостоверение от СГККДобрич за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри с изх. № 25-37321/18.02.2019 г., и становище на
Експертен съвет по устройство на територията гр. Каварна, изразено в
Протокол № 4 от 05.07.2019 г. в т. 2, Общински съвет Каварна реши:
1. Одобрява проект за Подробен устройстен план – план за
регулация, предвиждащ изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в
частта за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV
в кв. 185 и имот с идентификатор 35064.501.9574 – част от улица ,,Васил
Левски“ от о.т. 687 до о.т. 392, като част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива.
2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи
действия, съгласно изискванията на чл. 150 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 (тридесет) дневен срок от
обнародването в ,,Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред Административен съд Добрич, чрез
Общински съвет Каварна.
По тринадесета точка от дневния ред „Одобряване на задание за
изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образования, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до имот с
идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич.”
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
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РЕШЕНИЕ № 642
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка чл. 124б, ал. 1 от
ЗУТ, и искане с вх. № АБ-30-401/20.05.2019 г. от инж. Мирослав
Митрофанов, в качеството му на пълномощник на Димитър Димитров –
собственик на имот с идентификатор 3506Х.17.62 в землището на гр.
Каварна, Общински съвет Каварна реши:
1. Одобрява задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен
план;
2. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образования, представляващ
електропровод от ВЕЛ 20 кV (от нов стоманорешетъчен стълб в имот с
идентификатор 3506Х.17.61) до нов трафопост в имот с идентификатор
3506Х.17.62 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
със следните засегнати имоти: имот с идентификатор 3506Х.17.61 (с начин
на трайно ползване – нива) - частна собственост и имот с идентификатор
3506Х.17.62 (с начин на трайно ползване – нива) в землище гр. Каварна,
общ. Каварна, обл. Добрич
3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи
действия съгласно закона.
По четиринадесета точка от дневния ред „Изразяване на
съгласие за изграждане на сондаж – водовземно съоръжение (тръбен
кладенец) в имот с идентификатор 35064.113.93 по КККР на гр.
Каварна, общ. Каварна.”
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 643
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с
заявление за одобряване на подробен устройствен план с вх. № АБ-30- 426
от 04.06.2019 г. от ,,БИО БАДЕМИ“ ООД с ЕИК 203095***, с адрес на
управление гр. Каварна, ул. ,,Чиракман“ № 2* - наемател на общинска
земеделска земя с идентификатор 3506Х.113.93 по КККР на гр. Каварна,
общ. Каварна, съгласно Договор за отдаване под наем на общинска
земеделска земя за създаване на трайни насаждения от 25.06.2014 г. и
договор за поправка към него от 01.04.2015 г. и във връзка със становище
на Експертен съвет по устройство на територията Каварна, изразено в
Протокол № 4 от 05.07.2019 г. в точка 1, Общински съвет Каварна реши:
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1. Дава съгласие за изграждане на сондаж – водовземно съоръжение
(тръбен кладенец) в имот с идентификатор 35064.113.93 по КККР на гр.
Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич - общинска собственост и издаване на
разрешение за строеж на името на Община Каварна, като всички разходи
по проектирането и изграждането на водовземното съоръжение, както и
всички дължи такси са за сметка на наемателя - ,,БИО БАДЕМИ“ ООД с
ЕИК 203095***, с адрес на управление: гр. Каварна, ул. ,,Чиракман“ № 2*;
2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи
действия съгласно закона.
По петнадесета точка от дневния ред „Разрешаване промяната
на предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв.
150, гр. Каварна в елемент на техническата инфраструктура и
одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение
плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за
озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150”
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 644
На основание чл. 21, ал. (1) , т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл.
129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
предвид изработен проект за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ ,,за
озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150, Решение № 605 от 30.04.2019 г.
на Общински съвет Каварна, издадено становище от РИОСВ-Варна с изх.
№ 08-01-2099/А1/ от 12.07.2019 г. и удостоверение за приемане на проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с изх. № 25168902/17.07.2019 г. издадено от СГКК-Добрич, и становище на Експертен
съвет по устройство на територията гр. Каварна, изразено в Протокол № 4
от 05.07.2019 г. в т. 5, Общински съвет Каварна реши:
1. Разрешава промяна на предназначението на 65 кв.м. общинска
собственост, част от УПИ ІІ отреден ,,за озеленяване“ в кв. 150 в гр.
Каварна, което не е реализирано в територия за техническа
инфраструктура - улица (пешеходна зона);
2. Одобрява проект за Подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ ,,за
озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150, предвиждащ пешеходна връзка
от улица ,,Добротица“ към улица ,,Черноморска“ през общински имот
УПИ ІІ в кв. 150 отреден ,,за озеленяване“, който се разделя на два
урегулирани поземлени имота – УПИ VІ и УПИ VІІ, като се запазва
отреждането им ,,за озеленяване“;
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3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи
действия, съгласно закона.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 (тридесет) дневен срок от
обнародването в ,,Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред Административен съд Добрич, чрез
Общински съвет Каварна.
По шестнадесета точка от дневния ред „Одобряване на задание
за проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация на КК Карвуна,
общ. Каварна, в частта за УПИ XI-93, 126, УПИ VI-99, УПИ VII в кв.
11, УПИ IV-30, 37 и УПИ V-30, 37 в кв. 14 и улични отсечки от о.т. 113
до о.т. 112, от о.т. 112 до о.т.119 и от о.т. 100 до о.т. 119”
Общинските съветници с 0 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 14
гласа „против” не приеха решението.
РЕШЕНИЕ № 645
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ, във връзка с чл. 124б, ал. 1, чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т.1 от ЗУТ, заявление
за допускане изменение на регулационен план с вх. № АБ-0342Х/30.05.2019 г. от ,,ОЗОН КОМЕРС“ ЕООД с ЕИК 202156***, с адрес на
управление: гр. Нови Искър , ж.к. ,,Славовци“, ул. ,,Победа“ № ** и от
,,КОРНЕР“ ООД, с ЕИК 148121***, с адрес на управление: гр. София, ул.
,,Вискяр Планина“ № **-**, и становище от главния архитект на община
Каварна, Общински съвет Каварна реши:
1. Не дава съгласие в качеството си на собственик на УПИ VІ-99 и
УПИ VІІ в кв. 11 и на улични отсечки от о.т.113 до о.т. 112, от о.т. 112 до
о.т. 119 и от о.т. 100 до о.т.119, за изменение на плана за регулация на КК
Карвуна, общ. Каварна, в частта за УПИ ХІ-93,126, УПИ VІ-99, УПИ VІІ в
кв. 11 и УПИ ІV- 30,37 и УПИ V- 30,37 в кв. 14 и улични отсечки от о.т.113
до о.т. 112, от о.т. 112 до о.т. 119 и от о.т. 100 до о.т.119;
2. Не одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план
– изменение на плана за регулация на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта
за кв. 11 и кв. 14;
3. Не разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на КК Карвуна, общ. Каварна, в
частта за УПИ ХІ-93,126, УПИ VІ-99, УПИ VІІ в кв. 11 и УПИ ІV- 30,37 и
УПИ V- 30,37 в кв. 14 и улични отсечки от о.т.113 до о.т. 112, от о.т. 112 до
о.т. 119 и от о.т. 100 до о.т.119;
4. Не възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи
действия съгласно закона.
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По седемнадесета точка от дневния ред „Предоставяне под наем
на терен по реда на чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваем обект в
гр. Каварна на ДП „Български спортен тотализатор”.”
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 646
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 56
от ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и
спорта и Заявление с вх.№ ОС-10-33Х/18.06.2019 г. от ДП „Български
спортен тотализатор“ с ЕИК 202766***, Общинският съвет– Каварна,
реши:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем общински терен на петно
№ 57 (петдесет и седем) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от
ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор
№ 35064.501.9711 по КККР на гр. Каварна (тротоара на ул. „Добротица”
до парка, срещу старата автогара ) с площ 14,85 кв.м. (четиринадесет цяло
и осемдесет и пет квадратни метра) за поставяне на преместваем обект - за
осъществяване на дейността им приемане на залози на територията на
страната тото-пункт.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 44,55лв. (без ДДС),
съгласно Тарифа за размера на месечните наемните базисни цени на
общински стопански обекти и терени приета с решение № 252 по протокол
№ 19/28.02.2017 г. на Общински съвет- Каварна.
3. Упълномощава кмета на община Каварна, да сключи договор за
наем с ДП „Български спортен тотализатор“ с ЕИК 202766***, за отдаване
под наем на общински терен на петно № 57 (петдесет и седем) по схема за
разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за срок от 10 години.
По осемнадесета точка от дневния ред „Прекратяване на
съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.”
Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 647
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
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имущество и искане с вх. № ОС-10-30Х/04.06.2019 г., Общинският съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна
чрез изкупуване на общинския дял от 373 кв.м., актуван с АЧОС №
5909/28.06.2019 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
48828.501.78 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, целият с площ от
4223 кв.м., в който собственика Мария Н. Стоева участва с 3850 кв.м.,
съгласно нотариален акт № 6*, том II, дело 4**/ 1991 г. за собственост по
наследство и давност.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1433,00
лв. (хиляда четиристотин тридесет и три 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 деветнадеста точка от дневния ред „Прекратяване на
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 648
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-10-3Х2/17.07.2019 г., Общинският съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна
чрез изкупуване на общинския дял от 57 кв.м., актуван с АЧОС №
591Х/19.07.2019 г. с данъчна оценка 470,60 лв., представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 35064.501.1329 по КККР на гр. Каварна,
общ. Каварна, целият с площ от 667 кв.м., в който собственика Живко И.
Петров участва с 610 кв.м., съгласно нотариален акт вписан под № 1**,
том II, дело 6**/ 1985 г. в описа на РС- Балчик.
2. Определя пазарна цена на общинската част от имота в размер на
1200.00лв. (хиляда и двеста 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 двадесета точка от дневния ред „Прекратяване
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.”

на
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Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 649
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-10-37Х/08.07.2019 г., Общинският съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна
чрез изкупуване на общинския дял от 15 кв.м., актуван с АЧОС №
5911/15.07.2019 г. с данъчна оценка 188,50 лв., представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 35064.501.1315 по КККР на гр. Каварна,
общ. Каварна, целият с площ от 515 кв.м., в който собственика Марияна С.
Василева участва с 500 кв.м., съгласно нотариален акт № 4*, том VI, дело
6**/ 2014 г. и удостоверение за наследници № АО- 11- 23Х/ 19.06.2019 г.
издадено от община Каварна.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 316.00 лв.
(триста и шестнадесет 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 двадесет и първа точка от дневния ред „Учредяване на
възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр.
Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.”
Общинските съветници с 10 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 2
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 650
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със Заявление с вх.№ ОС-1Х-2/ 22.01.2018 г. на картотекираните
Евелин С. Иванов и Силвия К. Узунова, съгласно протокол от 02.02.2018 г.
по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни
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нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища по
чл. 45а от ЗОС, Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на Евелин С. Иванов и Силвия К. Узунова с адрес гр.
Каварна, ул. „Хаджи Димитър” № **, с установени жилищни нужди, за
строителство на жилищна сграда върху общински поземлен имот с
идентификатор 35064.501.4359 по КККР на гр. Каварна, по действащ ПУП
УПИ IV в кв. 210, с площ от 461 кв.м., с начин на трайно ползване: за
индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява
за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 576Х/13.03.2018 г.
3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1842,00 лв.
(хиляда осемстотин четиридесет и два лева) представляваща 30% от
пазарната оценка на имота изготвена от независим оценител на имоти в
размер на 6140,00 лв.
4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.
По двадесет и втора точка от дневния ред „Продажба на имот
общинска собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона
за общинската собственост.”
Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 651
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане
с вх. № ОС-10-299/04.06.2019 г., Общинският съвет – Каварна реши:
1. Определя цена за продажба на поземлен имот- частна общинска
собственост с идентификатор 35064.501.3389 по КККР на гр. Каварна,
актуван с АЧОС № 5898/25.06.2019 г., с данъчна оценка 3769,90 лв., на
Ивайло Л. Гецов, собственик на законно построената в него сграда с
идентификатор 35064.501.3389.1 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна,
съгласно нотариален акт за дарение на сграда № 1**, том VIII, дело №
13**/ 2015 г., в размер на 7064,00 лв. (седем хиляди шейсет и четири лева),
съгласно пазарна оценка изготвена от оценител на имоти.
2. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши
необходимите последващи от закона действия по продажбата на имота.
По двадесет и трета точка от дневния ред „Продажба на
поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.”
22

Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 652
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС
и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда 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 35064.501.4272 по КККР на
гр. Каварна, по действащ ПУП УПИ II в кв. 210, с площ от 376 кв.м., с
начин на трайно ползване: за индивидуално ниско застрояване (до 10м.).
Имотът е актуван с АЧОС № 533Х/27.02.2014 г. Имотът е с данъчна оценка
– 3220,70 лв.
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 (без ДДС) за имота в
размер 5008,00 лв. (пет хиляди и осем лева).
4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши
необходимите действия.
По двадесет и четвърта точка от дневния ред „Продажба на
поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.”
Общинските съветници с 10 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 653
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС
и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда 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 35064.501.757 по КККР
на гр.Каварна, с площ от 364 кв.м., актуван с АЧОС № 583Х/30.01.2019 г.,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ VII в
кв. 63 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка –
3268.10 лв.
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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 (без ДДС) за имота в
размер на 4848,00 лв. (четири хиляди осемстотин четиридесет и осем
лева).
По двадесет и пета точка от дневния ред „Продажба на поземлен
имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 654
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда 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 35064.501.9837 по КККР
на гр. Каварна, с площ от 461 кв.м., актуван с АЧОС № 477Х/30.11.2009 г.,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ II в
кв. 68 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка –
3758,40 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер
на 4984,00 лв.
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 (без ДДС) за имота в
размер на 4984,00 лв. (четири хиляди деветстотин осемдесет и четири
лева).
4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши
необходимите действия.
По двадесет и шеста точка от дневния ред „Учредяване на
възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр.
Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.”
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Общинските съветници с 12 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 655
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със заявление с вх.№ ПС-06-20/ 18.01.2017 г. на картотекирания
Стефан И. Живков и Елеонора Л. Боджакова, съгласно протокол от
23.02.2017 г. по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински
жилища по чл. 45а от ЗОС, Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на Стефан И. Живков и Елеонора Л. Боджакова с адрес гр.
Каварна, ул. „Добри Oрлов” № *, с установени жилищни нужди, за
строителство на жилищна сграда върху общински поземлен имот с
идентификатор 35064.501.9870 по КККР на гр. Каварна, по действащ ПУП
УПИ XVIII в кв. 68, с площ от 500 кв.м., с начин на трайно ползване: за
индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява
за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 5741/16.02.2018 г.
3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 2283,30 лв.
(две хиляди двеста осемдесет и три лева и тридесет стотинки)
представляваща 30% от пазарната оценка на имота изготвена от независим
оценител на имоти в размер на 7611,00 лв.
4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.
По двадесет и седма точка от дневния ред „Учредяване на
възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр.
Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 656
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със Заявление с вх.№ ПС-06-95/ 13.02.2017 г. на картотекираните
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Живко С. Джамбазов и Димка М. Джамбазова, съгласно протокол от
23.02.2017 г. по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински
жилища по чл. 45а от ЗОС, Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на Живко С. Джамбазов и Димка М. Джамбазова с адрес
гр. Каварна, ул. „Витоша” № 6**, с установени жилищни нужди, за
строителство на жилищна сграда върху общински поземлен имот с
идентификатор 35064.501.77 по КККР на гр. Каварна, по действащ ПУП
УПИ I в кв. 213, с площ от 441 кв.м., с начин на трайно ползване: за
индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява
за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 5058/02.02.2012 г.
3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1761,90 лв.
(хиляда седемстотин шейсет и един лева и деветдесет стотинки)
представляваща 30% от пазарната оценка на имота изготвена от независим
оценител на имоти в размер на 5873,00 лв.
4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.
По двадесет и осма точка от дневния ред „Учредяване на
възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр.
Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.”
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 657
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със Заявление с вх.№ ПС-06-186/ 20.03.2017 г. на картотекираната
Емилия Е. Караджова и Румен И. Караджов, съгласно протокол от
20.03.2017 г. по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински
жилища по чл. 45а от ЗОС, Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на лицето Емилия Е. Караджова и Румен И. Караджов с
адрес гр. Каварна, ул. „Нефтяник” № **, с установени жилищни нужди, за
строителство на жилищна сграда върху общински поземлен имот с
идентификатор 35064.501.655 по КККР на гр. Каварна, по действащ ПУП
УПИ XX в кв. 213, с площ от 409 кв.м., с начин на трайно ползване: за
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индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява
за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 5062/02.02.2012 г.
3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1326,30 лв.
(хиляда триста двадесет и шест лева и тридесет стотинки) представляваща
30% от пазарната оценка на имота изготвена от независим оценител на
имоти в размер на 4421,00 лв.
4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.
По двадесет и девета точка от дневния ред „Учредяване на
възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр.
Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 658
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със Заявление с вх. № ОС-10-47/ 01.02.2019 г. от Ремзие И. Яшар,
съгласно протокол от 19.02.2019 г. по реда на Наредбата за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища по чл. 45а от ЗОС, Общински съвет
Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на Ремзие И. Яшар с адрес гр. Каварна, ул. „Изгрев” № *, с
установени жилищни нужди, за строителство на жилищна сграда върху
общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4281 по КККР на гр.
Каварна, по действащ ПУП УПИ XII в кв. 62, с площ от 601 кв.м., с начин
на трайно ползване: за индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото
на строеж се учредява за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС
№ 5343/20.03.2014 г.
2. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1949,10 лв.
(хиляда деветстотин четиридесет и девет лева и десет стотинки)
представляваща 30% от пазарната оценка на имота изготвена от независим
оценител на имоти в размер на 6497,00 лв.
3. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.

27

По тридесета точка от дневния ред „Учредяване на възмездно
право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда
на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.”
Общинските съветници с 11 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 659
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със Заявление с вх. № ОС-10-257/13.05.2019 г. на картотекираната
Янка Х. Сашева, съгласно протокол от 28.05.2019 г. по реда на Наредбата
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с общински жилища по чл. 45а от ЗОС,
Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на лицето Янка Х. Сашева с адрес гр. Каварна, ул.
„Изгрев” № **, с установени жилищни нужди, за строителство на
жилищна сграда върху общински поземлен имот с идентификатор
35064.501.4305 по КККР на гр. Каварна, по действащ ПУП УПИ XIX в кв.
213, с площ от 428 кв.м., с начин на трайно ползване: за индивидуално
ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява за срок от 5
(пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 540Х/24.09.2014 г.
3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1388,10 лв.
(хиляда триста осемдесет и осем лева и десет стотинки) представляваща
30% от пазарната оценка на имота изготвена от независим оценител на
имоти в размер на 4627,00 лв.
4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.
По тридесет и първа точка от дневния ред „Учредяване на
възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр.
Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.”
Общинските съветници с 9 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 660
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със заявление с вх.№ ПС-06-188/20.03.2017 г. на картотекираните
Начко М. Савов и Силвия М. Савова, съгласно протокол от 30.03.2017 г. по
реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища по чл. 45а от
ЗОС, Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на Начко М. Савов и Силвия М. Савова с адрес гр.
Каварна, ул. „Витоша” № **, с установени жилищни нужди, за
строителство на жилищна сграда върху общински поземлен имот с
идентификатор 35064.501.4186 по КККР на гр. Каварна, по действащ ПУП
УПИ I в кв.171, с площ от 426 кв.м., с начин на трайно ползване: за
индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява
за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 5065/28.02.2012 г.
3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1702,20 лв.
(хиляда седемстотин и два лева и двадесет стотинки) представляваща 30%
от пазарната оценка на имота изготвена от независим оценител на имоти в
размер на 5674,00 лв.
4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.
По тридесет и втора точка от дневния ред „Изменение ПУП-ПР в
с. Камен бряг, общ. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и
ал. 5 от ЗУТ”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 661
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 заявление вх. № ОС-10342/25.06.2019 г. от Лилиа В. и Бурхард Ф. Кох, Общински съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласие кмета на община Каварна да сключи предварителен
договор за прехвърляне на собственост с Бурхард Ф. Кох и Лилиа В.,
собственици съгласно нотариален акт № 1**, т.VІІ, д.12**/05.11.2018 г., на
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дворно място с площ от 1383,00 кв.м., представляващо част от поземлен
имот с идентификатор 35746.501.667 по КККР на с. Камен бряг, общ.
Каварна, за изменение на ПУП -ПР в кв. 15 с цел обособяване на два
урегулирани поземлени имота - УПИ XXIV и УПИ XXV и прилагане на
уличната регулация, чрез включване на терен общинска собственост с
площ от 41кв.м., актуван с АЧОС № 5901/27.06.2019 г.
2. Дава съгласието си, след влизане в сила на изменението на ПУППР, да се прекрати съсобствеността между община Каварна и Бурхард Ф.
Кох и Лилиа В., по отношение на новообразувания УПИ XXIV в кв. 15 по
плана на с. Камен бряг, общ. Каварна, целия с площ от 1424 кв.м., като
молителите изкупят частта на общината равняваща се на 41 кв.м.
3. Определя цена на общинската част от имота в размер на 751,00
лева, без ДДС, съгласно пазарна оценка изготвена от оценител на имоти.
4. Приема и одобрява предложения проект за сключване на
предварителен договор по чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Бурхард Фабиан Кох
и Лилиа Вийнс.
5. Упълномощава Кмета да извърши последващите действия по
изменението на ПУП –ПР на нов УПИ XXIV в кв. 15 с идентификатор
35746.501.667 по КККР на с .Камен бряг, общ. Каварна и след влизането
му в сила и заплащане на дължимите суми и такси да сключи окончателен
договор за прекратяване на съсобственост.
По тридесет и трета точка от дневния ред „Изменение ПУП-ПР в
гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 662
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 и чл. 41, ал. 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 вх. № ОС-1034Х/25.06.2019 г. от Борис Е. Комаров с адрес гр. София, ул. „Цар Асен”
№ 1*, ап. *, Общински съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласието си, след влизане в сила на заповедта за изменение
на ПУП- ПР по отношение на новообразувания УПИ VІІІ в кв. 148, с
проектна площ от 157 кв.м., да се прекрати съсобствеността между община
Каварна и Борис Е. Комаров с адрес гр. София, ул. „Цар Асен” № 1*1, ап.
*, като собственик на част от ПИ 35064.501.1252 с начин на трайно
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ползване: ниско застрояване (до 10м.), съгласно нотариален акт № 165, т.ІI,
д.197 от 2004 г., както следва:
1.1. Прекратяването на съсобствеността в новообразувания УПИ VІІІ
в кв.148 по плана на гр. Каварна, да стане като община Каварна прехвърли
собствеността на общинската част с площ от 14 кв.м. на Борис Е. Комаров,
актуван с АЧОС 5902/ 27.06.2019 г.
1.2. Определя цена на общинската част от имота за 14 кв.м. в размер
на 387,00 лева (триста осемдесет и седем лева), без ДДС, съгласно пазарна
оценка изготвена от оценител на имоти.
1.3. Приема и одобрява предложения проект на предварителен
договор (Приложение 1) по чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ между община
Каварна и Борис Е. Комаров.
2. Цената на имота, както и всички разходи по изготвянето и
процедирането на ПУП-ПР и сделката с тях са за сметка на съсобственика
Борис Е. Комаров.
3. Упълномощава Кмета на община Каварна да извърши
последващите действия по промяна на ПУП –ПР на гр. Каварна за нови
УПИ VІІІ и УПИ X в кв. 148. След влизане в сила на заповедта за
одобрението на ПУП-ПР и заплащане на дължимите суми и такси да
сключи окончателен договор за прехвърляне на съсобствеността.
По тридесет и четвърта точка от дневния ред „Предложение за
прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община
Каварна с юридическо лице по реда на чл. 36 от Закона за общинската
собственост.”
Общинските съветници с 0 гласа „за”, 3 гласа „въздържал се” и 9
гласа „против” не приеха решението.
Общински съвет – Каварна отхвърли:
РЕШЕНИЕ № 663
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от
Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с чл.
124б, ал. 1, чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, заявление с вх. № ОС-1028Х/22.05.2019 г. и заявление с вх. № РД – 27- 21/28.06.2019г.,
Общинският съвет – Каварна реши:
1.Да се прекрати съсобствеността между община Каварна от една
страна и „ИКАНТ ИНВЕСТ“ ООД с ЕИК-205642***, с управител Георги
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П. Изворов, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ЖК
„Освобождение“ бл. 3*, вх. А, от друга страна, чрез доброволна делба на
поземлен имот с идентификатор 72693.600.68 по КККР на с. Топола, общ.
Каварна, КК „Карвуна“, УПИ Х-68 в кв. 1 по действащ ПУП, целият с
площ от 2074 кв.м., в който съсобственика участва с 1596 кв.м., а община
Каварна с 478 кв.м., съгласно скица - предложение за промяна на ПУП,
като:
- в дял на „ИКАНТ ИНВЕСТ“ ООД с ЕИК-205642*** да се
предостави новообразуваното УПИ Х-68 в кв. 1 с идентификатор
72693.600.68 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, КК „Карвуна“; с начин
на трайно ползване: Ниско застрояване; с площ от 1596 кв.м., равна на
собствеността им по нот. акт № 1**, т. III, вх.р. № 9**/ 14.05.2019 г., а
- в дял на община Каварна да се предостави частта с площ от 478
кв.м. предадена към уличната регулация, публична общинска собственост,
с предвидено обособяване на около 20 бр. паркоместа, от ОТ 223 до ОТ
227 към имот с идентификатор 72693.600.49, с начин на трайно ползване:
За второстепенна улица, равна на собствеността на общината по АЧОС №
5897/30.05.2019 г.
2. Дава съгласие в качеството си на съсобственик в УПИ Х-68 в кв. 1
,,за ниско застрояване“ по регулационния план на с. Топола, общ. Каварна,
КК „Карвуна“, за изработването на проект за подробен устройствен план –
изменение на плана за регулация на с. Топола, общ. Каварна, КК
„Карвуна“, в частта за УПИ Х-68 и уличната отсечка от ОТ 223 до ОТ 227,
предвиждащ източната регулационна линия на УПИ Х-68 в кв. 1 да се
измести в западна посока и да стане с площ от 1596 кв.м., колкото е
собствеността на „ИКАНТ ИНВЕСТ“ ООД по нот. акт № 143, т. III, вх.р.
№ 945/14.05.2019 г., а общинската част от 478 кв.м. да се предаде към
уличната регулация, с обособяване на 20 бр. паркоместа и промяна на вида
на собствеността от частна в публична.
3. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план –
изменение на плана за регулация на с. Топола, общ. Каварна, КК
„Карвуна“, в частта за УПИ Х-68 и уличната отсечка от ОТ 223 до ОТ 227.
4. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план
– изменение на плана за регулация на УПИ Х-68 и уличната отсечка от ОТ
223 до ОТ 227.
5. След изработването на проекта за подробен устройствен план –
изменение на плана за регулация на УПИ Х-68 и уличната отсечка от ОТ
223 до ОТ 227 да се да внесе докладна записка до Общински съвет-Каварна
за прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба, като всички
разходи по изработването на ПУП, промяна на КККР, всички данъци,
такси и ДДС са за сметка на страните.
6. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
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По тридесет и пета точка от дневния ред „Учредяване на
възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр.
Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.”
Общинските съветници с 10 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1
глас „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 664
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка със Заявление с вх. № ПС-06-524/02.09.2016 г. на картотекираните
Славчо М. Аврамов и Фатме М. Юсеин, съгласно протокол от 21.12.2016 г.
по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища по
чл. 45а от ЗОС, Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без
търг и конкурс, на Славчо М. Аврамов и Фатме М. Юсеин с адрес гр.
Каварна, ул. „Нефтяник” № 1**, с установени жилищни нужди, за
строителство на жилищна сграда върху общински поземлен имот с
идентификатор 35064.501.4400 по КККР на гр. Каварна, по действащ ПУП
УПИ V-3462 в кв. 216, с площ от 691 кв.м., с начин на трайно ползване: за
индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява
за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 5651/10.05.2017 г.
3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 2760,90 лв.
(две хиляди седемстотин и шейсет лева и деветдесет стотинки)
представляваща 30% от пазарната оценка на имота изготвена от независим
оценител на имоти в размер на 9203,00 лв.
4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите
суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж.
По тридесет и шеста точка от дневния ред „Продажба на
поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 665
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС
и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за реда на
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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 35064.501.9848 по КККР
на гр. Каварна, с площ от 456 кв.м., актуван с АЧОС № 475Х/30.11.2009 г.,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ III в
кв. 214 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка –
4094,20 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер
на 4930,00 лв.
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 (без ДДС) за имота в
размер на 4930,00 лв. (четири хиляди деветстотин и тридесет лева).
4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши
необходимите действия.
По тридесет и седма точка от дневния ред „Продажба на
поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 666
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС
и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда 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 35064.501.9846 по КККР
на гр. Каварна, с площ от 442 кв.м., актуван с АЧОС № 475Х/30.11.2009 г.,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ I в
кв. 214 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка –
3968,50 лв.
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.
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3. Определя начална тръжна пазарна цена (без ДДС) за имота в
размер на 4778,00 лв. (четири хиляди седемстотин седемдесет и осем
лева).
4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши
необходимите действия.
По тридесет и осма точка от дневния ред „Прекратяване на
съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 667
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-10-408/30.07.2019 г., Общинският съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна
чрез изкупуване на общинския дял от 231 кв.м., актуван с АЧОС №
591Х/29.07.2019 г. с данъчна оценка 421,30 лв., представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 77044.501.117 по КККР на с. Хаджи
Димитър, общ. Каварна, целият с площ от 2786 кв.м., в който
съсобствениците Васил И. Енев и Санда М. Енева участват с 2555 кв.м.,
съгласно нотариален акт № 120, том II, дело 554/1989 г. в описа на РСБалчик, нот. акт № 87, том IX, дело № 2709/ 2008 г., вх. рег. №
4103/20.10.2008 г. вписан в агенция по вписвания Каварна и нот. акт №
1**, том V, дело № 7**/2019, вх. рег. № 1595 от 26.07.2019 г., вписан в
агенция по вписвания Каварна.
2. Определя пазарна цена на общинската част от имота в размер на
872,28лв. (осемстотин седемдесет и два лева и двадесет и осем стотинки),
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 тридесет и девета точка от дневния ред „Одобряване на
разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода
01.04.2019 г. – 30.06. 2019 г.”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
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РЕШЕНИЕ № 668
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, Общински съвет – Каварна одобрява отчета за средствата за
командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.04.2019 г. –
30.06.2019 г., съгласно приложение 1.
По четиридесета точка от дневния ред „Утвърждаване и
дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в ОУ „Й.
Йовков” гр. Каварна за учебната 2019/2020 година.”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 669
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 62,
чл. 63, чл. 68, ал. 1, т. 1, т .2, т .3, ал. 2, ал. 4, ал. 8 и чл. 58, чл. 59 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от
05.10.2017 г. Обн.-ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп.-ДВ, бр. 36 от
03.05.2019 г.) и във връзка с чл. 294, т. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общинският съвет:
1.Утвърждава формирането на маломерни самостоятелни паралелки
през учебната 2019/2020 година в ОУ „Й.Йовков” гр. Каварна както
следва:
Основно училище ”Йордан Йовков”, гр. Каварна
Брой
Задължителния Брой паралелки
ученици минимум
І а клас
14
16
1 самостоятелна/маломерна
І б клас
14
16
1 самостоятелна/маломерна
2 самостоятелни -маломерни паралелки - 28 ученика
Клас

2. Община Каварна да осигури допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, като финансира разликата между
норматива и действителния брой ученици в гореспоменатите паралелки.

Протоколчик:

/П/

Председател:

/П/
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(Д. Николова)

(Кр. Кръстев)

Вярно с оригинала,
Секретар:
(Д. Колишева)
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