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ПРЕПИС 

П Р О Т О К О Л  

№ 24 

 

 Днес, 23.03.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе двадесет и четвъртото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват 15. По уважителни причини отсъстват Димитричка Цанева и 

Мима Василева.  

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

докладна записка с вх. №884 да бъде оттеглена и съответно т.4 да отпадне 

от дневния ред на заседанието, а останалите точки да се пренаредят. 

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

„въздържал се“ приеха предложението.  

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

изменения дневен ред от четиринадесет точки, заедно с новата т. 14 – 

Питания. 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Докладна записка с вх.№ 856 относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата №3 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Каварна. 

2. Докладна записка с вх.№ 858 относно приемане на отчет за 

дейността на ОП „Чиракман“ за 2020 г. 

3. Докладна записка с вх.№ 859 относно даване на съгласие за 

кандидатстване на „МИГ Каварна-Шабла“ по процедура BG06RDNP001-

19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

4. Докладна записка с вх.№ 865 относно допускане изработването на 

проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за 
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регулация /ПР/ за УПИ III-3216 в кв. 131, УПИ VI-3217 и УПИ X-142 в кв. 

132 и уличната регулация между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на О.Т.  389, 

О.Т. 388, О.Т. 387 и О.Т. 386 по РП на гр. Каварна, община Каварна. 

5. Докладна записка с вх.№ 868 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

6. Докладна записка с вх.№ 861 относно определяне начална 

годишна цена по землища за отдаване под наем на поземлените имоти от 

общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: 

земеделска, чрез публичен търг. 

7. Докладна записка с вх.№ 862 относно отдаване под наем на 

поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение 

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

за наем.  

8. Докладна записка с вх.№ 866 относно учредяване на безвъзмездно 

право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна. 

9. Докладна записка с вх.№ 867 относно предоставяне под наем на 

имот частна общинска собственост. 

10. Докладна записка с вх.№ 863 относно допълнение на 

Приложение №1 – Опис на свободните пасища и мери в община Каварна за 

отдаване под наем за индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 

година, прието с Решение №231 по Протокол №23/ 26.02.2021г. на 

Общински съвет Каварна. 

11. Докладна записка с вх.№ 869 относно приемане на окончателен 

одитен доклад на „Каварна“ ЕООД за периода 01.07.2020 г. до 30.11.2020 

г. 

12. Докладна записка с вх.№ 872 относно прекратяване дейността и 

предприемане действия за обявяване на „Каварна“ ЕООД в ликвидация. 

13. Докладна записка с вх.№ 881 относно приемане на статут за 

присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата 

на предучилищното и училищното образование и в областта на културата. 

14. Питания. 

 

По първа точка от дневния ред: 

 

Докладна записка с вх.№ 856 относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата №3 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Каварна. 
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Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха 

 

РЕШЕНИЕ № 249 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси, чл. 79 от Административно-

процесуалния кодекс, чл. 283, ал. 9, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и Решение № 790 от 30 

октомври 2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2021 г., Общински съвет – Каварна приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата №3 за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община 

Каварна, както следва: 

§1. Глава II „Местни такси“; Раздел IV „Такси за детски ясли, детски 

градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

лагери и други общински социални услуги“ 

1. В чл. 88. се правят следните изменения: 

2. В чл. 88. ал.1 текста: За ползване на детски ясли и детски градини 

родителите или настойниците заплащат: 

• месечна такса в размер на 2,00 лв. за услуги, които не са включени 

в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности по образование. 

• месечна такса в размер на 37,80 лв. за храна. Родителите или 

настойниците на децата се освобождават от заплащането на такса храна. 

Всички разходи по осигуряване на храненето на децата от 2 до 6  годишна 

възраст в ясли и детски градини ще се поемат от бюджета на Община 

Каварна в размер на 100 %. 

• За деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка 

родителите или настойниците не заплащат такси. 

§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 за 

определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на 

услуги на територията на Община Каварна е приета с Решение № 249 на 

Общински съвет Каварна и влиза в сила от 13.04.2021 г. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 858 относно приемане на отчет за 

дейността на ОП „Чиракман“ за 2020 г. 
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Общинските съветници с 14 гласа „за“, 1 глас „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 250 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.19 от 

Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие 

„Чиракман“ и чл. 18 от “Наредба № 4 за създаване, управление и контрол 

върху дейността на общинските предприятия“, Общински съвет Каварна, 

приема отчет за дейността на Общинско предприятие „Чиракман' за 

2020г., съгласно Приложение №1. 

 

Приложение: Отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2020 година. 

 

По трета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 859 относно даване на съгласие за 

кандидатстване на „МИГ Каварна – Шабла“ по процедура 

BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

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

„въздържал се“ приеха 

 РЕШЕНИЕ № 251 

 На основание: чл. 21, ал. 1, т.6. т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 

 1. Дава съгласие да бъде осигурено съфинансиране в размер на 3.1% 

от стойността на проектното предложение, но не повече от 6 062,98 лв. 

(шест хиляди шестдесет и два лева и деветдесет и осем ст.) в полза на 

„Местна инициативна група (МИГ) Каварна-Шабла" с цел кандидатстване 

по Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 “Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. 

 2. В случай, че подаденото проектно предложение, не бъде одобрено 

за финансиране от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, средствата по 
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т.1 следва да бъдат възстановени на община Каварна в пълен размер от 

„МИГ Каварна-Шабла". 

 3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички 

последващи действия произтичащи от настоящето решение. 

  

По четвърта точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 865 относно допускане изработването 

на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана 

за регулация /ПР/ за УПИ III-3216 в кв. 131, УПИ VI-3217 и УПИ X-142 

в кв. 132 и уличната регулация между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на 

О.Т. 389, О.Т. 388, О.Т. 387 и О.Т. 386 по РП на гр. Каварна, община 

Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 252 

 На основание чл. 21. ал. 1. т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131. ал. 1 

и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изменение на 

плана за регулация на УПИ III-3216 и улица между кв. 131 и кв. 132 по ПР 

на гр. Каварна, общ. Каварна в обхвата на О.Т. 389, О.Т. 388, O.Т. 387 и О.Т. 

386 и постъпило заявление за допускане изменение на устройствен план с 

Вх. № АБ-30-834/17.11.2020г. от Лидия Юлиянова Георгиева - собственик 

на ПИ с идентификатор 35064.501.142 по КК и КР на гр. Каварна, общ. 

Каварна, представена Скица – предложение и становище на главния 

архитект на община Каварна, Общински съвет Каварна реши: 

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

ал. 1 от ЗУТ (собственик на ПИ 35064.501.3216 - общинска частна 

собственост с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване", по КК и 

КР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич) и допуска изработване на 

проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за 

регулация /ПР/ за УПИ III-3216 в кв. 131, УПИ VI-3217 и УПИ Х-142 в кв. 

132 и уличната регулация между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на О.Т. 389, О. 

Т. 388, О.Т. 387 и О.Т. 386 по РП на гр. Каварна, Община Каварна 
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 2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

По пета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 868 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ 253 

 

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 2021 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 „А” 

„Имоти, които община Каварна има намерение да предостави под наем” 

към т.1 Всички пасища и мери в землищата на община Каварна по 

съставените АОС и действащата КККР на територията на Община 

Каварна, съгласно опис – Приложение №1 и Приложение №2, Приложение 

№1 се допълва както следва: 

 

№ 
Землище         

Каварна 

идентификатор на имота по 

КККР 

Площ/ 

дка 

категория 

1.   35064.120.4   117,000  X 

2.   35064.50.89    43,000     X 

№ Землище           

Видно 

идентификатор на имота по 

КККР 

Площ/ 

дка 
категория 

16.   11003.37.183 8.122 VII 

17.   11003.37.179 2.570 VII 

18.   11003.38.153 17.203 III 
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19.   11003.37.222 156.233 VII 

20.   11003.38.156 21.819 III 

21.   11003.38.157 56.652 III 

22.   11003.29.119 166.554 VII 

23.   11003.29.123 137.578 VII 

24.   11003.29.120 41.878 VII 

25.   11003.37.188 10.885 III 

26.   11003.18.159 85.635 VII 

27.   11003.19.158 37.301 IV 

28.   11003.24.189 41.849 VII 

29.   11003.24.187 91.179 VII 

№ Землище           

Иречек 

идентификатор на имота по 

КККР 

Площ/ 

дка 

категория 

6.   32768.2.78 14,635 III 

7.   32768.2.76 42,730 III 

8.   32768.18.70 4,873 III 

9.   32768.13.49 150,897 III 

10.   32768.14.88 6,224 III 

 
 

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 „А” 

„Имоти, които община Каварна има намерение да предостави под наем” 

добавят се нови  т.10 и т.11 както следва: 

 „10. ПИ с идентификатор 35064.119.11 по КККР на гр. Каварна, 

общ. Каварна, с площ от 6.001 дка, начин на трайно ползване – лозе с 

АЧОС №2285/25.04.2013г.“ 

„11. ПИ с идентификатор 35064.501.2409 по КККР на гр. Каварна, 

общ. Каварна, с площ от 4364 кв. м., начин на трайно ползване: За друг 

обществен обект, комплекс, ведно с построените в него сгради 

35064.501.2409.1 по КККР на гр. Каварна с предназначение: хотел със 

застроена площ 833 кв. м. и 35064.501.2409.2 по КККР на гр. Каварна с 

предназначение: Сграда за обществено хранене със застроена площ 105 кв. 

м. актувани с АЧОС №5114/15.05.2012г.“ 
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3. В „т. ІІІ Описание на имотите, които общината има намерение да 

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

непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на 

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

„Имоти, върху които община Каварна има намерение да учреди вещни 

права”  се добавя  нова  т.5 както следва: 

„5. Част от административна сграда с идентификатор 

35064.501.1183.3 по КККР на гр. Каварна с площ 18.10 кв. м , с адрес гр. 

Каварна, ул.„Добротица“№27, актувана с АПОС № 2593/30.09.2009 г. 

 

По шеста точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 861 относно определяне начална 

годишна цена по землища за отдаване под наем на поземлените имоти 

от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на 

територията: земеделска, чрез публичен търг. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 254 

 

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

и местната администрация,  чл.24а,  ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл.14, ал.8 от Закона за общинската 

собственост и във връзка с чл.85, ал.6 от  Наредба  № 2 на Общински съвет 

– Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Каварна реши: 

           І. Определя  начална годишна цена по землища за отдаване 

под наем на поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно 

предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг, както 

следва: 

 

             1. ЗА  НИВИ  ПО ЗЕМЛИЩА 

 

ЗЕМЛИЩА   

ОБЩИНА КАВАРНА 

РАЗМЕР НА НАЧАЛНА ТРЪЖНА           

ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА 

Каварна 80.00 лв./дка 

Белгун 80.00 лв./дка 
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Било 80.00 лв./дка 

Божурец 80.00 лв./дка 

Българево 80.00 лв./дка 

Видно 80.00 лв./дка 

Вранино 80.00 лв./дка 

Иречек 80.00 лв./дка 

Камен бряг 80.00 лв./дка 

Крупен 80.00 лв./дка 

Могилище 80.00 лв./дка 

Нейково 80.00 лв./дка 

Пор. Чунчево 80.00 лв./дка 

Раковски 80.00 лв./дка 

Св. Никола 80.00 лв./дка 

Селце 80.00 лв./дка 

Септемврийци 80.00 лв./дка 

Топола 80.00 лв./дка 

Травник 80.00 лв./дка 

Х. Димитър 80.00 лв./дка 

Челопечене 80.00 лв./дка 

ЗЕМЛИЩЕ 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

РАЗМЕР НА НАЧАЛНА ТРЪЖНА 

ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА 

Войниково 80.00 лв./дка 

 

          2. ЗА  ЛОЗЯ                                                             -   80.00лв./дка 

 

          3. ЗА ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ДРУГИ -

80.00лв./дка 

 

 

 

По седма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 862 относно отдаване под наем на 

поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно 

предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и 

сключване на договори за наем.  

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „въздържал се“ и 0 

гласа „против“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 255 

 

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

ЗСПЗЗ, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС, чл.85, ал.1, т.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от  

Наредба №2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  

управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет 

– Каварна,  реши: 

 

I. Дава съгласие да се отдадат под наем поземлени имоти от 

общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: 

земеделска, чрез публичен търг за срок от 3 /три/ стопански години 

по землища както следва: 

 

1. Землище с. Войниково, общ. Тервел с начална тръжна 

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

 

№ 
АОС №/ 

дата 
Вид и описание на имота Кат. 

Площ на 

имота  

/дка/ 

1. 2707/ 

10.10.2018г. 

Поземлен имот с идентификатор 

11911.149.2 по КККР на с. 

Войниково, общ. Тервел и Начин 

на трайно ползване -нива 

4 57,016 

дка 

2.  2708/ 

10.10.2018г. 

Поземлен имот с идентификатор 

11911.121.7 по КККР на с. 

Войниково, общ. Тервел и Начин 

на трайно ползване -нива 

3 35,020 

дка 

 

2. Землище с. Селце, общ. Каварна с начална тръжна годишна 

наемна цена на декар – 80,00 лв. /осемдесет лева/. 

 

№ 
АОС №/ 

дата 
Вид и описание на имота Кат. 

Площ 

на 

имота  

/дка/ 

1. 2703/ 

27.09.2018г. 

Поземлен имот с идентификатор 

66113.28.10 по КККР на с. Селце, 

общ. Каварна и Начин на трайно 

ползване -нива 

3 7,806 

дка 
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3. Землище гр. Каварна с начална тръжна годишна наемна цена на 

декар – 80,00 лв. /осемдесет лева/. 

 

№ 
АОС №/ 

дата 
Вид и описание на имота Кат. 

Площ 

на 

имота  

/дка/ 

1. 2285/ 

25.04.2013г. 

Поземлен имот с идентификатор 

35064.119.11 по КККР на гр.  

Каварна и Начин на трайно 

ползване  - лозе 

3 6,001 

дка 

 

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

явно наддаване, съгласно Наредбата за провеждане на публични 

търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Каварна, 

за срок от 3 (три) стопански години. 

III. Решението да се обяви на електронната страница на 

община Каварна, в един местен и един регионален вестник. 

IV. Възлага на кмета на община Каварна да извърши 

последващите съгласно закона действия. 

 

 

По осма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 866 относно учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. 

Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха 

 

РЕШЕНИЕ № 256 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 39, ал.5 от ЗОС, 

чл.69, чл.70, ал.1, т.6 от Наредба №2 за реда на придобиване, разпореждане 

и управление на общинско имущество на Общински съвет Каварна и 

писмо с Вх. № ОС-10-423/02.08.2019г. и с Вх. № ЕО-183/05.03.2021г. от 

изпълнителния директор на Национална служба за съвети в земеделието 
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при Министерство на земеделието храните, Общинският съвет – Каварна 

реши: 

 1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на 

Национална служба за съвети в земеделието при Министерство на 

земеделието храните и горите, на помещение №15 по схема на 

разположение, с площ от 18.10 кв. м., находящо се в самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор № 35064.501.1183.3 по КККР на гр. Каварна, на 

втори етаж от административна сграда в гр. Каварна, ул. „Добротица” 

№27, за административни нужди,  за срок от 10 години.  

Имотът е публична общинска собственост, актуван с 

АПОС№2593/30.09.2009г. 

2. Упълномощава кмета на община Каварна да издаде заповед и да 

сключи договор с на Национална служба за съвети в земеделието при 

Министерство на земеделието храните и горите.  

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

действия. 

 

По девета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 867 относно предоставяне под наем на 

имот частна общинска собственост. 

 

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

„въздържал се“ приеха 

 

РЕШЕНИЕ № 257 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл. 

15, ал.3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Каварна, Общински 

съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се предостави под наем недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 

35064.501.2409 по КККР на гр. Каварна, с площ 4364 кв. м. ведно с 

построените в него: сграда с идентификатор 35064.501.2409.1 по КККР на 

гр. Каварна, с предназначение хотел, със застроена площ 833 кв. м. и 

сграда с идентификатор 35064.501.2409.2 по КККР на гр. Каварна с 

предназначение сграда за обществено хранене, със застроена площ 105 кв. 
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м., актуван с АЧОС № 5114/15.05.2012г. и басейн, ведно с всички 

направени подобрения и приращения върху имота, за развиване на 

хотелиерска дейност, заедно с движимите вещи, находящи се в сградата, 

описани подробно в приемо-предавателния протокол към обекта. 

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

наддаване, за срок от 10 години. 

3. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на  

34 644,00 (тридесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и четири 

лева) без ДДС. 

4. Наемателят да бъде освободен от заплащане на наем за първата 

година, като наема за втората година бъде платен при сключване на 

договора. 

5. Общински съвет одобрява проект за договор за отдаване под 

наем на имот частна общинска собственост. 

6. Всяка година наемната цена да се актуализира спрямо годишния 

инфлационен индекс на НСИ. 

7. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите 

съгласно закона действия. 

 

Приложение – Проект за договор за отдаване под наем на обект 

частна общинска собственост. 

 

По десета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 863 относно допълнение на 

Приложение №1 – Опис на свободните пасища и мери в община 

Каварна за отдаване под наем за индивидуално ползване през 

стопанската 2021/2022 година, прието с Решение №231 по Протокол 

№23/ 26.02.2021г. на Общински съвет Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 258 

 
На основание чл. 21. ат. 1. т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.37 о. ал. 1. чл. 37 и, ат. 3 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Общински 
съвет - Каварна реши: 
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Допълва Приложение № 1 - Опис на свободните пасища и мери в 
община Каварна за отдаване под наем за индивидуално ползване през 
стопанската 2021/2022 година, прието с Решение №231 по Протокол №23/ 
26.02.2021г. на Общински съвет Каварна, както следва: 

 
№ Землище           

Видно 

идентификатор на имота по 

КККР 

Площ/ 

дка 
категория 

16.   11003.37.183 8.122 VII 

17.   11003.37.179 2.570 VII 

18.   11003.38.153 17.203 III 

19.   11003.37.222 156.233 VII 

20.   11003.38.156 21.819 III 

21.   11003.38.157 56.652 III 

22.   11003.29.119 166.554 VII 

23.   11003.29.123 137.578 VII 

24.   11003.29.120 41.878 VII 

25.   11003.37.188 10.885 III 

26.   11003.18.159 85.635 VII 

27.   11003.19.158 37.301 IV 

28.   11003.24.189 41.849 VII 

29.   11003.24.187 91.179 VII 

     

№ Землище           

Иречек 

идентификатор на имота по 

КККР 

Площ/ 

дка 

категория 

6.   32768.2.78 14,635 III 

7.   32768.2.76 42,730 III 

8.   32768.18.70 4,873 III 

9.   32768.13.49 150,897 III 

10.   32768.14.88 6,224 III 

     

 

 

По единадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 869 относно приемане на окончателен 

одитен доклад на „Каварна“ ЕООД за периода 01.07.2020 г. до 

30.11.2020 г. 
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Общинските съветници със 7 гласа ‚за“, 3 гласа „против“ и 4 гласа 

„въздържал се“ не приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 259 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал.2 от Търговския 

закон и във Чл. 13 ал. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община 

Каварна, Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Не приема за информация окончателен одитен доклад на 

„КАВАРНА“ ЕООД за периода от 01.07.2020 г. до 30.11.2020 г. 

По дванадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 872 относно прекратяване дейността и 

предприемане действия за обявяване на „Каварна“ ЕООД в 

ликвидация. 

 

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

„въздържал се“ приеха 

 

РЕШЕНИЕ № 260 

 

На основание чл.21, ал. 1,9 от ЗМСМА във връзка с чл. 147 от 

Търговския закон Общински съвет Каварна 

1. Възлага на кмета на Община Каварна да предприеме действия за 

прекратяване дейността на „Каварна“ ЕООД-гр. Каварна и изготвяне на 

докладна записка до ОбС Каварна за вземане на решение на основание чл. 

156 във връзка с чл.266 от ТЗ относно откриване производство по  

ликвидация на дружеството. 

 

По тринадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 881 относно приемане на статут за 

присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в 

системата на предучилищното и училищното образование и в областта 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 261 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.33, т.2 и чл.49 от ЗМСМА. 

Общински съвет Каварна реши: 

 

1. Възлага на Постоянната комисия по образование, култура и 

младежки дейности да изготви и внесе в Общински съвет Каварна проект 

на решение за Статут за присъждане на годишни награди „24 май“ на 

Община Каварна в системата на предучилищното и училищното 

образование и в областта на културата. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред 

Питания 

 В тази точка бяха представени две питания, отправени от група 

общински съветници – Нина Ставрева, Красимир Кръстев и Мима 

Василева. Първото питане с вх. № 876 се състои от три конкретни въпроса, 

а именно: „Има ли община Каварна сключен договор с изпълнител за 

извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на община Каварна? Ако има такъв договор, кога и с кого е 

сключен? На какво основание се извършваше плащане за обезпечаване на 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, от момента на изтичане на 

договора с фирма Титан“? На първия въпрос беше отговорено с „Не“, на 

втория също, а на третия – „До избор на изпълнител съгласно чл.20 ал.5 от 

ЗОП, Община Каварна може да доказва разход само с първични платежни 

документи, без да е необходимо да сключва договор“. 

 Второто питане с вх. № 877 беше относно това дали е предоставен 

отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет и дали има 

причина, която възпрепятства да се изпълнят разпоредбите на закона. 

Отговорът от общинска администрация беше, че няма такава причина и че 

такъв е предоставен. Предоставените отговори от общинска 

администрация не удовлетвориха групата общински съветници, така че те 

ще продължат да отправят следващи питания към кмета на общината. 
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 Председателят на Общински съвет – Каварна също представи своето 

питане, отправено отново към общинска администрация с изх. № 891 , 

свързано с предоставяне на информация относно това дали са извършвани 

проверки от общинска администрация през периода 01.12.2020 г. – 

15.03.2021 г. на имоти общинска собственост, намиращи се на територията 

на с. Топола местност „Иканталъка“ и дали има констатирани нарушения и 

какви мерки са предприети по отстраняването им. Също е попитано дали е 

налична информация относно процедура по издаване на акт за 

изключителна държавна собственост за новообразуван морски плаж „Нос 

Иканталъка“ и на какъв етап е процедурата и съгласувана ли е с Община 

Каварна. Председателят на Общински съвет – Каварна не беше напълно 

удовлетворен от отговорите, така че заяви, че ще продължи да отправя 

питания към общинска администрация, докато не бъде изяснена 

процедурата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протоколчик:      /П/          Председател:     /П/   

          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 

 





































РОЕКТ:   

О Б Щ И Н А      К А В А Р Н А 
                                                                                                                                                        (Проект:) 

                       

                                         

ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ЧАСТНА  

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Днес …..….2021 год. в гр. Каварна, на основание чл. 8, ал. 4 и  чл. 14, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост , във връзка с чл. 18, ал. 2 от Наредбата за провеждане на 

публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 

разпореждане с общинско имущество на община Каварна, решение №… по протокол 

№…../………2021г., на Общински съвет Каварна,Заповед № …/……….2021г. на кмета на 

община Каварна за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, Протокол за проведен  публичен търг с явно наддаване на ……….2021г., и 

заповед № …./ ……..2021г. за определен спечелил търга на кмета на община Каварна, 

между  подписаните: 

ОБЩИНА КАВАРНА с ЕИК 000852697, със седалище и адрес на управление: гр. 

Каварна, ул. ”Добротица” № 26, представлявана от ЕЛЕНА МАТЕЕВА 

БАЛТАДЖИЕВА - Кмет на община Каварна като  „НАЕМОДАТЕЛ“    

 и 

   ………………….. , като “НАЕМАТЕЛ”, се сключи настоящият договор за наем. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА 

 

      1. Община Каварна предоставя за временно и възмездно ползване недвижим имот 

частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 35064.501.2409 по 

КККР на гр.Каварна, с площ 4364кв.м. ведно с построените в него: сграда с идентификатор 

35064.501.2409.1 по КККР на гр.Каварна, с предназначение хотел, със застроена площ 

833кв.м., сграда с идентификатор 35064.501.2409.2 по КККР на гр.Каварна с 

предназначение сграда за обществено хранене, със застроена площ 105 кв.м., актувани с 

АЧОС № 5114/15.05.2012г., басейн, ведно с всички подобрения и приращения върху 

имота, заедно с движимите вещи находящи се в сградите предмет на настоящия договор.  

2. Имотите описани в раздел I т.1 се предават  за ползване от НАЕМАТЕЛЯ с двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол, представляващ неразделна част от настоящия 

договор. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

1.Настоящият договор се сключва за срок от  10 (десет)  години. 

2.Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

 

 

ІІІ. НАЕМНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ 

 

1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ имота описан в раздел I, от договора, 

срещу годишна наемна цена в размер на …….лв. (……..) с ДДС, постигната в условие на 

публичен търг с явно наддаване. 



2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща определената наеман цена както следва: 

2021г. преди подписване на договора годишна наемна цена 

2022г. освободен съгласно решение № 257 протокол № 24/23.03.2021г. на ОС Каварна 

2023г. до 31март-годишна наемна цена 

2024г. до 31март-годишна наемна цена 

2025г. до 31март-годишна наемна цена 

2026г. до 31март-годишна наемна цена 

2027г. до 31март-годишна наемна цена 

2028г. до 31март-годишна наемна цена 

2029г. до 31март-годишна наемна цена 

2030г. до 31март-годишна наемна цена 

 

3. НАЕМАТЕЛЯТ  се  задължава  да внася годишната наемна цена по т. 1 по следната 

банкова сметка: ЦКБ” АД гр.Добрич, ВІС код CECBBGSF сметка BG 92 CECB 979084G 

4066400; вид плащане – наем земя 444100. 

               При неплащане на наемната годишна цена в определения период, Наемателя 

дължи обезщетение в размер на законоустановената лихва от деня на забавата. 

4. Размерът на наемната цена да се актуализира спрямо годишния инфлационен индекс на 

НСИ за последните 12 месеца 

 

 

 

ІV. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 

 

1.НАЕМОДАТЕЛЯ се задължава да предаде имотите предмет на настоящия договор  с 

протокол опис отразяващ фактическото състояние на имотите. 

2. Да осъществява контрол върху експлоатацията на имота по договора. 

3.НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на имота, за които наемателят е знаел 

или е могъл да узнае при сключването на договора. 

4.НАЕМОДАТЕЛЯТ получава определеният наем в сроковете определени е раздел II, т.2 

на настоящия договор. 

5. НАЕМОДАТЕЛЯТ или упълномощени от него лица има право на достъп до имотите 

предмет на договора за упражняване на контрол относно правилното им стопанисване. 

V. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 

 

1.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ,  годишен наем в размер на 

……….. (………) без ДДС, съгласно проведен търг на ……..год. определен в заповед № 

…../ …….г. на кмета на община Каварна, в сроковете определени  раздел II, т.2 на 

настоящия договор. 

2.НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да стопанисва имота с грижа на добър стопанин, а при 

прекратяване на договора е длъжен да го върне  в състояние годно за ползване. 

3.Да не извършва архитектурни или конструктивни промени, строителство и 

преустройство в обекта без писмено съгласие на наемодателя. 

4.Трайните подобрения върху имота се правят с писмено разрешение от 

НАЕМОДАТЕЛЯТ и са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. След приключване на договора 

стават собственост на общината. 

5.НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да съобщава на НАЕМОДАТЕЛЯ за повреди и 

посегателства върху имота. 



6.НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да поема текущите разходи за консумативи свързани с 

текущата експлоатация на обекта. 

 

7.НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да открие партиди на собствено име, както и да заплаща 

сметките за консумативи в определените от доставчиците срокове. 

8.НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава под наем и преотстъпва на трети лица за 

ползване описаният в чл.1 от настоящия договор имот. 

9.НАЕМАТЕЛЯТ се задължава ежегодно да застрахова за своя сметка описаният в чл.1 от 

настоящия договор имот. 

10.НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да осигурява достъп до имотите предмет на настоящия 

договор. 

11.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва имота по предназначение. 

12.При възникнали повреди дължащи се на причини извън нормалната употреба или 

неправилна експлоатация при пълно или частично унищожаване на имота или 

оборудването, НАЕМАТЕЛЯ, заплаща в двукратен размер разходите направени от 

НАЕМОДАТЕЛЯ за възстановяването им .  

13.НАЕМАТЕЛЯ носи пълна отговорност за спазване на хигиенните изисквания и 

нормативи, при необходимост получава съответните разрешение и предписания от РЗИ на 

свое име и представя същите при поискване от НАЕМОДАТЕЛЯ. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

                  

Договорът се прекратява при: 

1.Неплащане на годишната наемната цена с повече от три месеца закъснение. 

2.Констатирано и протоколирано нарушаване на добрите нрави. 

3.Неполагане грижата на добър стопанин при ползване на имота. 

4.Използването на имота не по предназначение. 

5.При неизпълнение на задълженията на наемателя от договора. 

6.По взаимно съгласие на двете страни. 

7.При смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице; 

8.При възникване на необходимост от освобождаване на имота НАЕМОДАТЕЛЯТ 

предизвестява НАЕМАТЕЛЯ или обратното с едномесечно предизвестие, след който срок 

договора се прекратява. 

9. При извършване на архитектурни или конструктивни промени, строителство и 

преустройство в обекта без писмено съгласие на наемодателя. 

10. При констатиране на неплащане на сметките за  консумативи и поддръжката, свързани 

с текущата експлоатация на обекта. 

    

   При прекратяване на договора се съставя опис, подписан от двете страни. Установените 

вреди и липси се обезщетяват от НАЕМАТЕЛЯ. Същия поема отговорността за опазване 

на наетия имот и след прекратяване на договора, докато не бъде предаден по опис на 

НАЕМОДАТЕЛЯ 
 

VII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1.Договорът може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие от двете 

страни или при изменение на нормативната база, въз основа на която е сключен договора, 

като същият се приведе в съответствие с актуалното законодателство. 



2.За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общинската 

собственост и общото гражданско законодателство на Република България. 

При съставянето на договора се представиха следните документи: 

1. Скица на СГКК-Добрич; 

2. АЧОС 5114/15.05.2012г.; 

3. Решение №…по протокол №… на ОС Каварна; 

4. Заповед № ……/…….г. на кмета на община Каварна; 

5. Тръжна документация в цялост ; 

6. Заповед № ……/…….г. на кмета на община Каварна; 

7. Приемо-предавателен протокол. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните. 

 

Д О Г О В А Р Я Щ И :                                                    

НАЕМОДАТЕЛ:…………………                                     НАЕМАТЕЛ:……………                            

ОБЩИНА КАВАРНА                            

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА 

Кмет на община Каварна                                               ……………………………………………. 
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