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Препис-извлечение: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 14 

 
Днес, 30.06.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе четиринадесетото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 17.  
 

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  

  
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация; 

2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в 
годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост;  

3. Докладна записка вх. № 331 относно актуализация на годишната 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; 

4. Докладна записка вх. № 323 относно прекратяване на съсобственост 
в поземлен имот и изкупуване на сграда в гр. Каварна, община Каварна; 

5. Докладна записка вх. № 321 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост в гр. Каварна; 

6. Докладна записка вх. № 322 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост в гр. Каварна; 

7. Докладна записка вх. № 329 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост в гр. Каварна; 

8. Докладна записка вх. № 332 относно продажба на вещи – общинска 
собственост; 

9. Докладна записка вх. № 320 относно отдаване под наем на част от 
недвижим имот публична общинска собственост; 

10. Докладна записка вх. № 319 относно прогласяване на погасено по 
давност право на строеж върху общински поземлен имот; 

11. Докладна записка вх. № 340 относно възмездно придобиване от 
община Каварна, чрез участие в преговори с потенциални купувачи за 
продажба на незастроен парцел с идентификатор 35064.501.2148 по КККР на 
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гр. Каварна с площ по скица 4 258,00 кв.м., а по документ за собственост 
4 260 кв.м., с минимална продажна цена 153 680,00 лв.; 

12. Докладна записка вх. № 345 относно съгласие за безвъзмездно 
управление от община Каварна върху Археологически резерват „Антична и 
средновековна крепост Калиакра”, за срок от десет години; 

13. Докладна записка вх. № 317 относно одобряване на задание за 
проектиране и допускане изменение на регулационния план на гр. Каварна, 
общ. Каварна, в частта му за УПИ III и УПИ IV, кв. 101 и ул. „Сава Ганчев” 
от о.т. 226 до о.т. 227; 

14. Докладна записка вх. № 316 относно одобряване на задание за 
проектиране и допускане изменение на регулационен план на гр. Каварна, 
общ. Каварна, в частта му за УПИ I и УПИ X, кв. 81; 

15. Докладна записка вх. № 308 относно одобряване на подробен 
устройствен план – парцеларен план за линеен обект за техническата 
инфраструктура извън границите на населените места и селищните 
образувания, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до нов трафопост в 
имот с идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. Каварна, община 
Каварна, област Добрич; 

16. Докладна записка вх. № 325 относно одобряване и приемане на 
инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване 
и канализация Добрич” АД, гр. Добрич; 

17. Докладна записка вх. № 324 относно предложение за закриване на 
Детска градина „Дъга” с. Вранино, община Каварна; 

18. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на 
община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на 
околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна 
среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо 
за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-
0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за 
закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело 
С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната 
среда и водите; 

19. Докладна записка вх. № 326 относно стимулиране осиновяване на 
безстопанствените кучета на територията на община Каварна; 

20. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за 
управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна; 
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21. Докладна записка вх. № 336 относно избор на членове и създаване 
на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на 
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества; 

22. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 
99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено 
на 22.05.2020 г.; 

23. Докладна записка вх. № 309 относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Нели Георгиева Маринова, с настоящ адрес: гр. 
Каварна, ул. „Патриарх Евтимий” 3; 

24. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените 
разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 
г. до 30.04.2020 г. 

 
По първа точка от дневния ред „Приемане на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация” 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 116 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каварна 
приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 
съгласно Приложение 1. 
 

По втора точка от дневния ред „Допусната техническа грешка в 

годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 
Общински съвет – Каварна: 

1. Отменя решение № 98 по Протокол 12 от 22.05.2020 г. за промяна в 
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Каварна за 2020 г. „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”  точка „54. ПИ с идентификатор 35064.501.3205 по КККР на гр. 
Каварна, с площ от 603 кв.м., по действащ ПУП  УПИ VIII в кв. 175”. 
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2. Приема промяна в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Каварна за 2020 
г. „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”, добавя се нова точка, както следва: 

„57. ПИ с идентификатор 35064.501.3205 по КККР на гр. Каварна, с 
площ от 603 кв.м., по действащ ПУП  УПИ VIII в кв. 175”. 
 

По трета точка от дневния ред „Актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост” 

 

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 118 

 

 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 2020 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 
вещни права или за предоставяне на концесия”, подточка „Б” „Имоти, които 
община Каварна има намерение да предостави под наем” добавя се нова 
точка както следва: 
 „11. Сграда-тоалетна с идентификатор № 35064.501.3082.2 по КККР на 
гр. Каварна, с площ от 145 кв.м., с местоположение  градски парк, ул. 
„Добротица”. 
 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. 58, т. 59, т. 60 
и т. 61  както следва: 
  „58. ПИ с идентификатор 35064.501.4357 по КККР на гр. Каварна, с 
площ от 510 кв.м., по действащ ПУП  УПИ XIII в кв. 210.” 
 „59. ПИ с идентификатор 35064.501.439 по КККР на гр. Каварна, с 
площ от 384 кв.м., по действащ ПУП  УПИ IV в кв. 213.” 
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 „60. Сграда с идентификатор 35064.501.1540.2 със ЗП 33 кв.м., 
намираща се в имот с идентификатор 35064.501.1540 по КККР на гр. 
Каварна, представляващ УПИ XIV-1540, кв. 7 по действащия регулационен 
план.” 
 „61. ПИ с идентификатор 35064.501.517 по КККР на гр. Каварна, с 
площ от 406 кв.м., по действащ ПУП  УПИ V в кв. 213.” 
 

По четвърта точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост 

в поземлен имот и изкупуване на сграда в гр. Каварна, община Каварна” 

 
 Общинските съветници с 8 гласа „за”, 0 гласа „против” и 9 гласа 
„въздържал се” не приеха предложението.  
  

 РЕШЕНИЕ № 119 

 

 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 ал. 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, чл. 92 от ЗС и заявления с вх. № ОС-10-122/10.03.2020 г. и вх.№ 
ОС-10-122-001/11.05.2020 г., Общинският съвет – Каварна реши: 
 1. Не дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 
Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 67 кв.м., представляващ част 
от поземлен имот с идентификатор 35064.501.1540 по КККР на гр. Каварна, 
представляващ УПИ XIV-1540, кв.7 по действащия регулационен план на гр. 
Каварна, целият с площ от 187 кв.м., в който съсобствениците Г. Д. Стоянова 
и Е. А. Пейкова, участват с 120 кв.м., съгласно нотариален акт за дарение № 
63, том II, дело № 7**/15.05. 19** г. на РС Каварна и договор за делба №12*, 
т. V, д. 1230 от 15.05.19** г. на РС Каварна с данъчна оценка на поземления 
имот от 319,90 лв. ведно със несамостоятелна сграда частна  общинска 
собственост със ЗП 33 кв.м., полумасивна конструкция  с идентификатор 
35064.501.1540.2 по КККР на гр. Каварна, с данъчна оценка от 1870,70 лв., 
актувани с АЧОС № 5986/26.03.2020 г., вписан под № 86, т. II, вх.р. 52* от 
03.04.20** г. на СВ Каварна. 
 2. Не определя обща цена на общинската част от имота и общинската 
сграда в размер на 5669,00 (пет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лв., 
съгласно пазарни оценки изготвени от оценител на имоти.  
 3. Не възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота, като всички данъци, 
такси и разноски по сключване и вписване на договора са за сметка на 
купувачите. 
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По пета точка от дневния ред „Продажба на поземлен имот частна 

общинска собственост в гр. Каварна” 

 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 120 

 

 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 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 35064.501.4357 по КККР на 
гр. Каварна, с площ от 510 кв.м., актуван с АЧОС № 5771/ 14.03.2018 г., с 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско жилищно застрояване (до 10м.), представляващ УПИ XIII в 
кв. 210 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 
4368,50 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  
8648,00 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  8648,00 лв. (осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева). 
 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия. 
 

По шеста точка от дневния ред „Продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна” 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 121 

 

 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 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 35064.501.439 по КККР на 
гр. Каварна, с площ от 384 кв.м., актуван с АЧОС № 5061/02.02.2012 г., с 
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трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско жилищно застрояване (до 10м.), представляващ УПИ IV в кв. 
213 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 2972,20 
лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  6512,00 
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  6512,00 лв. ( шест хиляди петстотин и дванадесет лева). 
 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия. 
 

По седма точка от дневния ред „Продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна” 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 122 

 
 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 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 35064.501.517 по КККР на 
гр. Каварна, с площ от 406 кв.м., актуван с АЧОС № 5056/02.02.2012 г., с 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско жилищно застрояване (до 10м.), представляващ УПИ V в кв. 
213 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 3142,40 
лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  6885,00 
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  6885,00 лв. ( шест хиляди осемстотин осемдесет и пет лева). 
 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия. 
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По осма точка от дневния ред „Продажба на вещи – общинска 

собственост” 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 123 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 41, ал. 1, от Наредба № 2 за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет – Каварна реши: 
 I. Отменя  Решение № 576 по протокол № 45/26.02.2019 г. на 
Общински съвет – Каварна. 
 II. Дава съгласие да се продадат движими вещи общинска собственост 
и определя начална тръжна цена, както следва: 
 1. Сушилня от подов тип включваща Газова горелка, Табло за 
управление и Датчици за влага и температура с цена  890.00 лв. 
 2. Нарязваща инсталация  с цена 1120.00лв. 
 3. Зиг-заг сепаратор с цена 900.00лв. 
 4. Сито машина с цена 340.00лв. 
 5. Дробач на шипка  с цена 320.00лв. 
 6. Бойлер с газова горелка с цена 180.00лв. 
 7. Котел с газова горелка с цена 180.00лв. 
 III. 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. 
 IV. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на  вещите. 
 

По девета точка от дневния ред „Отдаване под наем на част от 

недвижим имот публична общинска собственост” 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 124 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, 
чл. 15 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Каварна, Общински съвет – Каварна реши: 
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 1. Дава съгласие да се предостави под наем недвижим имот – публична 
общинска собственост, представляващ сграда-тоалетна в градски парк с 
идентификатор № 35064.501.3082.2 по КККР на гр. Каварна, актувана с 
АПОС № 3329/09.12.2005 г. Сградата е с площ от 145 кв.м. по акт за 
общинска собственост с прилежащи стълбища и 69 кв.м. по кадастрална 
карта – само сграда, находяща се на ул. „Добротица”. 
 2. Предоставянето под наем да се извърши в условие на публичен търг 
с явно наддаване, съгласно Наредбата за провеждане на публични  търгове и 
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна за срок от  3 (три) години, за 
извършване на услуга- „ползване на тоалетна”. 
 3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,50 лв. 
(без ДДС), съгласно приета Тарифа за размера на месечните наемните 
базисни цени на общински стопански обекти и терени. 
 

По десета точка от дневния ред „Прогласяване на погасено по 

давност право на строеж върху общински поземлен имот” 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 125 

 
 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 реши: 
 І. Прогласява погасеното по давност в полза на община Каварна право 
на строеж върху следния общински урегулиран имот: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.3538 по КККР на гр. 
Каварна, с площ от 614 кв.м., представляващ УПИ IX в кв. 184 по 
действащия регулационен план на гр. Каварна, актуван с АЧОС № 
5106/19.04.2012 г., учредено с договор от 11.06.2012 г. на лицето Л. Н. 
Ахмедов. 
 ІІ. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 
закона действия. 
 

По единадесета точка от дневния ред „Възмездно придобиване от 

община Каварна, чрез участие в преговори с потенциални купувачи за 

продажба на незастроен парцел с идентификатор 35064.501.2148 по 
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КККР на гр. Каварна с площ по скица 4 258,00 кв.м., а по документ за 

собственост 4 260 кв.м., с минимална продажна цена 153 680,00 лв.” 

 

 Общинските съветници с 8 гласа „за”, 4 гласа „против” и 5 гласа 
„въздържал се” не приеха проекта на решение.  
  

 РЕШЕНИЕ № 126 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за общинската собственост, чл. 5 ал. 1 т. 1 от Наредба за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 60 от 
АПК и предвид обстоятелството, че преговорите с потенциални купувачи са 
насрочени за 06.07.2020 г., с оглед кратките срокове и с цел избягване 
осуетяване изпълнение на решението на Общински съвет Каварна, на 
основание чл. 60 от АПК е предвидена възможност за допускане 
предварително изпълнение на решението. Общински съвет Каварна реши: 
 1. Не упълномощава Кмета на Община Каварна да участва в 
провеждане на преговори пред Янко Стоянов – Синдик на „Евросилекс” ООД 
с ЕИК103897442 в гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат” № 32, ап. 4 на 06.07.2020 г. 
за продажба на имот представляващ незастроен парцел с идентификатор 
335064.501.254.2548 по КККР на гр. Каварна с площ по скица 4258.00 кв.м, а 
по документ за собственост 4 260.00 кв.м., при граници имоти с 
идентификатор № 335064.501.2549, 335064.501.330, 335064.501.9680, 
335064.501. 2547, 335064.501.2418 и 335064.501.2417 с издадено разрешение 
за строеж № 168/28.05.2007 г. на „Ваканционна сграда „Ривър парк” ЗП -
1509,76 кв.м и РЗП 4857,93 кв.м., собственост на „Евросилекс” ООД с 
продажна цена 153 680,00 лв. 
 2. Не дава съгласие при обявяване на Община Каварна за спечелил 
преговорите купувач на имот представляващ незастроен парцел с 
идентификатор 335064.501.254.2548 по КККР на гр. Каварна с площ по скица 
4258.00 кв.м, а по документ за собственост 4 260.00 кв.м., при граници с 
имоти с идентификатор № 335064.501.2549, 335064.501.330, 335064.501.9680, 
335064.501. 2547, 335064.501.2418 и 335064.501.2417 с издадено разрешение 
за строеж № 168/28.05.2007г на „Ваканционна сграда „Ривър парк” ЗП - 
1509,76 кв.м и РЗП 4857,93 кв.м., да внесе авансов задатък в размер до 10% 
от стойността на договорената цена. 
 3. Не допуска на основание чл. 60 от АПК предварително изпълнение 
на решението от деня на приемането му. 
 

По дванадесета точка от дневния ред „Съгласие за безвъзмездно 

управление от община Каварна върху Археологически резерват 

„Антична и средновековна крепост Калиакра”, за срок от десет години” 
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 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха проекта на решение.  
  

 РЕШЕНИЕ № 127 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и във 
връзка с чл. 12, ал. 4, т.1 от Закон за културното наследство, чл. 6, ал. 2 от 
ППЗДС, Общински съвет – Каварна, реши: 
 1. Дава съгласие община Каварна да придобие безвъзмездно 
управление по реда на  чл. 12, ал. 4,  т. 1 от Закона за културното наследство, 
за срок от десет години върху Археологически резерват „Антична и 
средновековна крепост „Калиакра” – реална част включваща имот с 
идентификатор 07257.33.298 и имот с идентификатор 07257.33.415 по КККР 
на Община Каварна, с. Българево, обл. Добрич, представляващи 
изключителна държавна собственост съгласно Акт за изключителна 
държавна собственост № 1192/15.03.2011 г., на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството с обща площ на реалната част на имота 40001 
кв.м., с трайно предназначение на територията – Горска, находящ се в 
землището с. Българево, община Каварна. 
 2. Възлага на кмета на община Каварна, да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на настоящото решение, като внесе искане до 
Министъра на културата. 
 

По тринадесета точка от дневния ред „Одобряване на задание за 

проектиране и допускане изменение на регулационния план на гр. 

Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ III и УПИ IV, кв. 101 и ул. 

„Сава Ганчев” от о.т. 226 до о.т. 227” 

 

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 128 

 

 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. 2, т. 4 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и 
становище на главния архитект на община Каварна, Общински съвет Каварна 
реши: 
 1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 
2, т. 1 от ЗУТ (собственик на имот с идентификатори 35064.501.9699 по 
КККР на гр. Каварна, общ. Каварна – част от улица ,,Сава Ганчев” и имот с 
идентификатор 35064.501.9788 по КККР на гр. Каварна – УПИ ІІІ-9788, кв. 
101), за изменение на регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, в 
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частта му за УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 101 и ул. ,,Сава Ганчев“ от о.т. 226 до о.т. 
227; 
 2. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – 
изменение на регулационния план на гр. Каварна, в частта му за УПИ ІІІ и 
УПИ ІV, кв. 101 и ул. ,,Сава Ганчев“ от о.т. 226 до о.т. 227; 

3. Допуска изменение на регулационния план на гр. Каварна, в частта 
му за УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 101 и ул. ,,Сава Ганчев“ от о.т. 226 до о.т. 227; 

4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 
действия съгласно закона. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред „Одобряване на задание 

за проектиране и допускане изменение на регулационен план на гр. 

Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ I и УПИ X, кв. 81” 

 

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 129 

 

 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. 2, т. 2 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, постъпило 
заявление за допускане изменение на устройствен план с вх. АБ-03-
354/26.05.2020г. от Христо Великов от гр. Каварна и становище на главния 
архитект на община Каварна, Общински съвет Каварна реши:        
 1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 
2, т. 1 от ЗУТ (собственик на имоти с идентификатори 35064.501.9685 и 
35064.501.9683 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна – ул. ,,Чиракман” и 
част от ул. ,,Г. С. Раковски”), за изменение на регулационния план на гр. 
Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ І и УПИ Х, кв. 81, и 
прилежащите му от север и запад улици – ул. ,,Г. С. Раковски” и ул. 
,,Чиракман”; 
 2. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – 
изменение на регулационния план на гр. Каварна в частта му за УПИ І и УПИ 
Х, кв. 81, и прилежащите му от север и запад улици; 
 3. Допуска изменение на регулационния план на гр. Каварна, в частта 
му за УПИ І и УПИ Х, кв. 81, и прилежащите му от север и запад улици; 
 4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 
действия съгласно закона.  
 

По петнадесета точка от дневния ред „Одобряване на подробен 

устройствен план – парцеларен план за линеен обект за техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните 
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образувания, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до нов 

трафопост в имот с идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. 

Каварна, община Каварна, област Добрич” 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 130 

 

 На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 1  
от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изработен проект за подробен 
устройствен план - парцеларен план, подадено заявление за одобряване на 
подробен устройствен план с вх. № АБ-30-907/02.12.2019 г. от Д. Калчев, 
Решение № ВА-24/ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка от РИОС-Варна и становище на Експертен 
съвет по устройство на територията гр. Каварна, изразено в Протокол № 1 от 
16.01.2020 г. (т.9), Общински съвет Каварна реши: 
 1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за 
линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на 
населените места и селищните образувания, представляващ електропровод от 
ВЕЛ 20 кV до нов трафопост в имот с идентификатор 35064.17.62 в 
землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, със следните 
засегнати имоти: имот с идентификатор 35064.17.61 (с начин на трайно 
ползване – нива) – частна собственост и имот с идентификатор 35064.17.62 (с 
начин на трайно ползване – нива) в землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. 
Добрич; 
 2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи, 
съгласно закона действия. 
 
 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 и приемане на 

инвестиции публична общинска собственост, направени от 

„Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич” 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 131 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост, 
Общински съвет Каварна 
 1. Одобрява и приема  инвестициите в активи публична общинска 
собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД през 
2017 г., в Община Каварна,  като част от одобрената инвестиционна 
програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на 
инвестициите на стойност 14 661,39 лева – съгласно Приложение № 1 
 2. Одобрява и приема  инвестициите в активи публична общинска 
собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД през 
2018 г., в Община Каварна,  като част от одобрената инвестиционна 
програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на 
инвестициите на стойност 76 423.90 лева – съгласно Приложение № 2 
 3. Одобрява и приема  инвестициите в активи публична общинска 
собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД през 
2019 г., в Община Каварна,  като част от одобрената инвестиционна 
програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на 
инвестициите на стойност 83 871,64 лева – съгласно Приложение № 3 
 4. Упълномощава Кмета на Община Каварна да предприеме действия 
активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК” на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, и 
бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия 
„ВиК” оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение 1 от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на  водоснабдителни и канализационни услуги 
в изпълнение на  дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите. 
 

По седемнадесета точка от дневния ред „Предложение за закриване 

на Детска градина „Дъга” с. Вранино, община Каварна” 

 

 Общинските съветници с 9 гласа „за”, 4 гласа „против” и 4 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 132 

 

 На основание чл. 21,ал. 1,т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 314,ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 7, 
т. 2 и т. 3 от Наредба № 9/19.08.201 6г.на МОН за институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование, поради трайна тенденция за 
намаляване броя на децата в Детска градина „Дъга” с. Вранино, довела до 
невъзможност за сформиране на групи с нормативно определения минимум и 
прилагане на делегирания бюджет, Общински съвет Каварна реши: 
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 1. Закрива  Детска градина „Дъга”, с. Вранино, общ. Каварна с адрес: 
ул. „Втора” № 19a с. Вранино, общ. Каварна, считано от 01. 09. 2020 г. 
 2. Деца, живеещи в района на ДГ „Дъга” с. Вранино да се пренасочат в 
детските градини в град Каварна. Съгласно чл. 12 от Закона за 
предучилищното и училищното образование на родителите се предоставя 
възможност да си запишат децата според избора и предпочитанията им. 
 3. След закриване на детската градина, сградният фонд да  запази 
характера си на публична общинска собственост и да се използва за 
образователни, културни, социални нужди и хуманитарни дейности по реда 
на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането 
му. Материално-техническата база да бъде разпределена със заповед на кмета 
на община Каварна. 
 4. Задължителната документация на закритата Детска градина „Дъга” с. 
Вранино да се предаде за съхранение в Детска градина „Детелина”, с адрес: 
ул. „Д. Орлов” № 2, гр. Каварна. 
 5. Трудовите правоотношения с персонала на закритата Детска градина 
„Дъга” с. Вранино, да се уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. 
 6. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите 
действия съгласно закона за привеждане на приетото решение в сила. 

 

По осемнадесета точка от дневния ред „Упълномощаване на кмета 

на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция 

„Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 

100% от размера на авансово плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 

г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището 

на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа 

за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС 

по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на 

околната среда и водите” 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 133 

 

 На основание чл. 21, ал. 1,  т. 10  и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация: 
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 1. Упълномощава кмета  на  община  Каварна  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
Министерство на околната среда и водите в размер на 112 633,81 лв.  (сто и 
дванадесет хиляди, шестстотин тридесет и три лева и осемдесет и една  
стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане 
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо 
за отпадъци в землището на град Каварна”, с регистрационен номер в ИСУН 
BG16M1OP002-2.010-0021-C01 по  Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на 
правото на ЕС по дело С-145/14” сключен между община Каварна и 
Министерство на околната среда и водите; 
 2. Възлага на кмета на община Каварна да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по Договор № Д-34-33 от 
13.05.2020 г. и да ги представи пред Министерство на околната среда и 
водите. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред „Стимулиране осиновяване 

на безстопанствените кучета на територията на община Каварна” 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 134 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение 
на залегналите в Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Каварна мерки 
Общинският съвет – Каварна реши: 
          1. Дава съгласие да бъде организирана кампания сред жителите на 
община Каварна за осиновяване на вече кастрирани и маркирани 
безстопанствени кучета. 
          2. Дава съгласие необходимата сума в размер на 100 лв. на година за 
всеки гражданин, заявил желание да осинови куче, да бъде осигурена от 
постъпленията на такса за притежание на куче, срещу сключване на договор. 
          3. Възлага на кмета на Община Каварна да извърши последващите 
съгласно закона действия. 
 4. Да се осигури безплатна кастрация под формата на ваучери на 
желаещите собственици на домашни кучета, които са регистрирани в 
Община Каварна.  
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По двадесета точка от дневния ред „Провеждане на конкурс за 

управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна ” 

 

Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 5 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 135 

 
           На основание чл. 21, ал. 1, т. 9  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, и във връзка с  
чл. 13, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската 
част от капитала на търговските дружества на община Каварна Общински съвет 
Каварна реши: 

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „КАВАРНА” ЕООД, гр. 
Каварна. Конкурсът да се проведе на три етапа, както следва:  

І етап - проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 
на търговското дружество за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
2. Възлага на кмета на общината в тридневен срок от влизането в сила на 

решението на общинския съвет да обяви конкурса в един местен/регионален 
вестник, както и да бъде обявено на таблото за обяви на община Каварна и в 
интернет страницата на община Каварна. 

3. Възлага на настоящия управител на търговското дружество след 
публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от кандидатите за 
участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

4. ТЕМА предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурс за възлагане на 
управлението на „КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна: 
 „Проект на програма за управление, развитие и организация на дейността на 
„КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна за периода 2020 - 2023 г. в съответствие с 
действащата нормативна уредба”. 

5. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните 
изисквания: 

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 
„магистър”; 

- да имат най-малко пет години трудов стаж; 
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 
-  да нямат непогасени задължения към Община Каварна; 
- да отговорят на изискванията на Чл. 20 и Чл. 21  от  Наредбата за 

упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските 
дружества на община Каварна; 

- да притежават правоспособност на водач на МПС, най-малко категория 
«В». 
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6. Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени: 
6.1 Необходими документи: 
- Заявление за участие в конкурса- по образец; 
- Мотивационно писмо;  
- Автобиография; 
- Актуално свидетелство за съдимост 
- Копия от диплом за завършено висше образование и други документи 

удостоверяващи квалификация. 
- Копие от трудова,  служебна книжка или документи доказващи притежаван 

трудов стаж. 
- Копие от свидетелство за управление на МПС. 
- Удостоверение за липса на задължения към община Каварна. 
- Попълнена и подписана декларация, че е запознат с ограничителните 

условия да бъде управител на дружеството, посочени в чл. 142 и чл. 141, ал. 8 от 
Търговския закон и чл. 20 и чл. 21 Наредбата за упражняване на правата върху 
общинската част от капитала на търговските дружества на община Каварна. 

- Програма за управление, развитие и организация на дейността на 
„КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна за периода на 2020 г. – 2023 г. 

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два 
отделни плика, както следва: 

1. плик № 1 съдържа - необходимите документи, удостоверяващи 
съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

2. плик № 2 съдържа - програма за управление, развитие и организация на 
дейността „КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна за периода на 2020 г. – 2023 г. 

- Пликовете се поставят в един общ непрозрачен плик с надпис указващ 
предмета на конкурса името, адреса и телефонен номер за обратна връзка на 
участника и се завеждат в специален регистър по реда на неговото постъпване. 

6.2 Документите за участие в конкурса посочени в т. 6.1 се подават всеки 
работен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. в запечатан плик в Деловодството на Общински 
съвет Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, в 14 дневен срок от датата на 
публикуване на обявлението. 

7. Конкурсът да се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала 
на Общински съвет ет. 3  в следните срокове:  

7.1 В срок до три работни дни от изтичане на срока посочен в т. 6.2.  
Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на 
участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал 
заявлението, за участие и обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория 
етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата 
на община Каварна. 

7.2  В срок до три работни дни от обявяването на  списъци с кандидатите, 
допуснати до втория етап.  Комисията за провеждане на конкурса отваря пликовете 
с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на кандидати с техните оценки, 
както и списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна. 
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До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка не по-
ниска от „мн. добър 4,50” по шестобалната система. 

7.3 Събеседването с допуснатите кандидати да се проведе в сградата на 
Община Каварна, заседателна зала на Общински съвет ет. 3 в срок до три работни 
дни от обявяването на  списъци с кандидатите, допуснати до третия етап. 

8. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи чрез Председателя на Общински съвет, 
решение за одобрение от Общински съвет - Каварна. С Решението да се определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 
Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки 
комисията предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, 
като окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с 
кандидатите, получили най-високи и равни оценки на първото редовно заседание 
на Общинския съвет, като на същото заседание се взема решение за определяне на 
кандидата, спечелил конкурса. В петдневен срок от утвърждаване на решението от 
Общински съвет - Каварна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви 
класирането на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на 
община Каварна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50. 
Общинския съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за 
провеждане на нов конкурс по същия ред. 

В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение 
може да се удължи срока за подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни 
дни. Решението за удължаване на срока се публикува в един местен ежедневник. 

В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, процедурата по 
конкурса се прекратява и се внася докладна записка до Общински съвет с проект за 
решение за провеждане на нов конкурс. 

9. Общински съвет Каварна избира седемчленна комисия за организиране и 
провеждане на конкурса и определя нейния състав, както следва: 

1. Мима Василева – председател на Постоянната комисия по законност, 
етика и конфликт на интереси; 

2. Мариян Кирилов Алексиев – председател на Постоянна комисия по 
екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми; 

3. Христо Петров Христов – член на Постоянна комисия по бюджет, 
финанси и данъчна политика, Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, 
еврофондове и програми и Постоянна комисия по законност и установяване на 
конфликт на интереси; 

4. Дарина Маринова – председател на Постоянната комисия по 
здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата; 

5. Пламен Белчев – член на Постоянната комисия по екология, туризъм, 
земеделие, еврофондове и програми; 

6. ………………………………………………………. - представител на 
Община Каварна; 

7. ………………………………………………………. - юрисконсулт на 
Община Каварна. 
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10.  Възлага на Кмета на община Каварна да представи в деловодството на 
Общински съвет заповедта с определените двама представители на общинска 
администрация за членове на комисията по раздел VI, в срок от три дни след 
публикуване на обявлението за конкурса. 
 11. Общински съвет - Каварна избира за Председател на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса: Мима Василева. 
 12. Общински съвет - Каварна избира за Секретар на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса: Дарина Маринова. 

13. Общински съвет Каварна утвърждава проект на договор за възлагане на 
управлението съгласно приложение № 1.  

 
По двадесет и първа точка от дневния ред „Избор на членове и 

създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за 

упражняване на правата върху общинската част от капитала на 

търговските дружества” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 1 глас 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 136 

 
 На основание чл. 21, ал. 1,  т. 1, чл. 48 и чл. 49 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Каварна 
реши: 
 I. Създава временна комисия за изработване проект на наредба за 
упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските 
дружества. 
 II. Избира за членове на комисията: 
 Председател: Красимир Кръстев – Общински съветник 
 Член: Димитричка Цанева – Общински съветник 
 Член: Марийка Стоянова – Общински съветник 
 Член: Мима Василева – Общински съветник 
 Член:………………   – Представител на Общинска  Администрация 
 Член:………………   – Представител на Общинска  Администрация 
 Член:………………   – Представител на Общинска  Администрация 
 
 III. Възлага на Временната комисия да изготви и внесе в Общински 
Съвет – Каварна за обсъждане и приемане проект на решение за Наредба за 
упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските 
дружества. 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред „Преразглеждане на 

решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския 

съвет, проведено на 22.05.2020 г.” 
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Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 137 

 

На основание  чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общинският съвет – Каварна отменя Решение № 99 
по Протокол № 12 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 
22.05.2020 г. и Решение № 100 по Протокол № 12 от заседанието на 
Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.  

 
 

По двадесет и трета точка от дневния ред „Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Нели Георгиева Маринова, с настоящ 

адрес: гр. Каварна, ул. „Патриарх Евтимий” 3” 
 
Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 138 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

гр. Каварна реши: 
1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в 

размер на 2000 (две хиляди) лева на лицето Нели Георгиева Маринова с 
адрес: гр. Каварна, ул. „Патриарх Евтимий” 3. Сумата да бъде за сметка на 
местните приходи. 

2. Сумата да бъде преведена по банков път по личната сметка на 
лицето Нели Георгиева Маринова. 

 
По двадесет и четвърта точка от дневния ред „Одобряване на 

извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за 

периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.” 
 
Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 139 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, одобрява извършените 
разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 
г. – 30.04.2020 г., размер на 60,00 лв., отчетени като разход. 
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Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (Д. Николова)                                              (Й. Стоянов)  
 
 
  Вярно с оригинала, 
                    Секретар: 
                                                (Д. Колишева) 


