
Препис-извлечение: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 13 

 
 Днес, 04.06.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе тринадесетото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 16. 

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

  
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка вх. № 253 относно годишните финансово-

счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава 
части от капитала за 2019 г. 

2. Докладна записка вх. № 264 относно отчет за дейността на ОП 
„Чиракман” за 2019 г. 

3. Докладна записка вх. № 270 относно приемане на окончателен 
одитен доклад на „Каварна” ЕООД 

4. Докладна записка вх. № 271 относно предложение за избор на 
управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за 
управител на дружеството и вписването му в търговския регистър. 

5. Докладна записка вх. № 288 относно предоставяне на безлихвена 
възмездна финансова помощ в размер на 15 000 лв. от бюджета на община 
Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост 
на община Каварна. 

6. Докладна записка вх. № 272 относно освобождаване на категория 
лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми. 

7. Докладна записка вх. № 277 относно приемане на информация на 
изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на 
„Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД. 

8. Докладна записка вх. № 278 относно отмяна на решение № 611 по 
Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 
г. в част II. 

9. Докладна записка вх. № 300 относно попълване на състава на 
постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. 

 



По първа точка от дневния ред „Годишните финансово-

счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна 

притежава части от капитала за 2019 г.” 
 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 107 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка е чл. 137, ал. 1, т. 3 от 
Търговския закон Общински съвет — Каварна реши: 
 1. Не приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Каварна” 
ЕООД - гр. Каварна. 
 2. Не приема финансовия резултат на „Каварна” ЕООД - гр. Каварна, 
кои го е загуба в размер на 10323,34 лв., като същия да не се отнесе като 
непокрита загуба от минали години. 
 3. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Бизоне” ЕООД - 
гр. Каварна. 
 4. Приема финансовия резултат на „Бизоне” ЕООД - гр. Каварна, 
който е загуба в размер на 50155,82 лв. С цел запазване собствеността на 
дружеството част от загубата в размер на 47000,00 лв. се покрие от Община 
Каварна за сметка на компенсирани промени в частта за местни дейности на 
общинския бюджет и се предостави като трансфер на дружеството за 
изплащане на задължения по изпълнителни дела, а разликата от 3155.82 лв. 
остане като непокрита загуба. 
 5. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „МБАЛ - 
Каварна” ЕООД - гр. Каварна. 
 6. Приема финансовия резултат на „МБАЛ - Каварна” ЕООД - гр. 
Каварна, който е загуба в размер на 145565,13 лв., като същия се отнесе като 
непокрита загуба от минали години. 
 7. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Медицински 
център I - Каварна” ЕООД - гр. Каварна. 
 8. Приема финансовия резултат на „Медицински център I - Каварна” 
ЕООД - гр. Каварна, който е загуба в размер на 25330,84 лв. като същия се 
отнесе като непокрита загуба от минали години. 
 

По втора точка от дневния ред „Отчет за дейността на ОП 

„Чиракман” за 2019 г.” 

 

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



 РЕШЕНИЕ № 108 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 19 от 
Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие 
„Чиракман” и чл. 14, т. 5 от Наредба № 4 за създаване, управление и 
контрол върху дейността на общинските предприятия, Общински съвет 
Каварна приема отчета за дейността на общинското предприятие 
„Чиракман” за 2019 г., съгласно Приложение № 1. 
 

По трета точка от дневния ред „Приемане на окончателен одитен 

доклад на „Каварна” ЕООД” 

 

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

 РЕШЕНИЕ № 109 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 8 от Търговския 
закон и във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 5 от Наредбата за упражняване на 
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на 
Община Каварна, Общинският съвет - Каварна реши: 
 1. Приема за информация окончателния одитен доклад на 
„КАВАРНА” ЕООД. 
 

По четвърта точка от дневния ред „Предложение за избор на 

управител на „Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за 

управител на дружеството и вписването му в търговския регистър” 

 
 Общинските съветници с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 110 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския Закон  и чл. 13, 
ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската 
част от капитала на търговските дружества Общински съвет – Каварна 
реши: 
 1. Освобождава Тихомир Георгиев Василев като управител на 
„Каварна” ЕООД. 



 2. Не освобождава от отговорност Управителя на „Каварна” ЕООД – 
гр. Каварна - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100% 
Общински капитал - Тихомир Георгиев Василев. 
 3. Прекратява договора за управление на дружеството на основание 
чл. 2 от същият. 
 4. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на 
„Каварна” ЕООД, Веселина Николова Енчева за срок до провеждане на 
конкурс за управител на дружеството, но не по-късно от 30.09.2020 г. и 
вписването му в търговския регистър. 
 5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление с 
Веселина Николова Енчева с възнаграждение 1500 лв. 
 

По пета точка от дневния ред „Предоставяне на безлихвена 

възмездна финансова помощ в размер на 15 000 лв. от бюджета на 

община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско 

дружество, собственост на община Каварна.” 

 
 Общинските съветници със 0 гласа „за”, 7 гласа „против” и 9 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 111 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10, ал 2 и чл. 54, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.147, 
ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет – Каварна реши: 
 1. Не предоставя на „Каварна” ЕООД, безлихвена възмездна 
финансова помощ от бюджета на община Каварна в размер на 15 000 
(петнадесет хиляди) лева. 
 2. Не приема срок за погасяване на предоставената финансова помощ 
– до 31.12.2020 г. с 2 /два/ месеца гратисен период, считано от датата на 
решението на Общински съвет – Каварна. 
 3. Не приема предоставените по т. 1 финансови средства да бъдат 
ползвани като оборотни финансови средства, необходими за подготовката 
на хотел „Каварна“ и автогара „Каварна” за туристически сезон 2020 г. 
 4. Не приема начин на погасяване на кредита – чрез пет равни месечни 
вноски по три хиляди лева. 
 5. Не задължава управителя на търговското дружество да разходва 
паричните средства съобразно т. 3 от решението и да представи отчет за 
неговото изпълнение. 
 6. Не Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите 
фактически и правни действия за изпълнение на настоящето решение. 
 



По шеста точка от дневния ред „Освобождаване на категория 

лица изцяло или частично от заплащане на отделни наеми.” 

 

 Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 112 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за 
общинската собственост, Наредба № 3 за определянето и администрирането 
на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Каварна, във връзка с Решение за обявяване на извънредно положение, 
прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г., (ДВ. бр. 22/13.03.2020 
г.) и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев - министър на 
здравеопазването на Република България, Общински съвет - Каварна реши : 
 1. Освобождава от плащане на наем юридически лица, на които са 
отдадени за ползване под наем имоти общинска собственост, за периода на 
действие на въведеното извънредно положение на територията на 
Република България свързани с разпространението на COVID-19. 
 2. Облекченията по т. 1 се прилагат по отношение на обекти, които са 
преустановили своята дейност, за срока, в който не са извършвали дейност, 
но не по-дълъг от срока на действие на извънредното положение. 
 3. Ползването на облекченията по т. 1 става чрез подаване на изрична 
декларация от заинтересованите лица, в която те декларират наличие на 
съответните обстоятелства и не са се възползвали от мерките за 
подпомагане на бизнеса, приети от правителството, както и срока, за който 
са преустановили своята дейност. 
 

По седма точка от дневния ред „Приемане на информация на 

изложение от д-р Християн Петров Зафиров – управител на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД” 

 

 Общинските съветници с 14 гласа „за”, 2 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 113 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137 от Търговския закон и 
във чл. 13, ал. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската 
част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет – Каварна 
реши: 



 1. Приема за информация Изложението от д-р Християн Петров 
Зафиров – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Каварна”  ЕООД.  
 2. Възлага на Кмета на Община Каварна да проучи възможностите за 
кандидатстване и получаване от „Многопрофилна болница за активно 
лечение – Каварна” ЕООД на кредит в размер на 500 000 лв. и да внесе 
мотивирано предложение в Общински съвет – Каварна. 
 3. Възлага на Кмета на Община Каварна да проучи възможностите за 
продажба на дълготраен материален актив от капитала на дружеството, 
който е отпаднал от необходимост за функционирането на „Многопрофилна 
болница за активно лечение – Каварна” ЕООД и да внесе мотивирано 
предложение в Общински съвет – Каварна. 
 

По осма точка от дневния ред „Отмяна на решение № 611 по 

Протокол № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 

05.06.2019 г. в част II.” 

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

 РЕШЕНИЕ № 114 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 и чл. 154, ал. 2  от 
Търговския закон, Чл. 13 ал.1, т.2 и ал. 2 т.6 от Наредбата за упражняване на 
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и във 
връзка с писмо с вх. № 253-01 от 13.05.2020 г. и фактически основания, 
Общинският съвет – Каварна реши: 
 1. Отменя Решение № 611 по Протокол № 51 от заседанието на 
Общинския съвет, проведено на 05.06.2019 г. в частта: 
 „II. На основание чл. 21, ал. 1,9 от ЗМСМА във връзка чл. 147 от  
Търговския закон Общински съвет Каварна възлага на кмета на Община 
Каварна – Нина Ставрева да предприеме действия за прекратяване 
дейността на „Бизоне“ ЕООД – гр. Каварна и изготвяне на докладна записка 
до ОбС Каварна за вземане на решение на основание чл. 156 във връзка с чл. 
266 от ТЗ относно откриване производство по ликвидация на дружеството” 
 2. Възлага на Кмета на Община Каварна да предприеме действия по 
прекратяване на дружеството „Бизоне” ЕООД и внесе на мотивирано 
предложение в Общински съвет – Каварна за решение за откриване 
производство по ликвидация на дружеството на основание Търговския 
закон и Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от 
капитала на търговските дружества. 
 



По девета точка от дневния ред „Попълване на състава на 

постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.” 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 115 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 45 и чл. 46, ал. 
2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
Общинският съвет – Каварна реши: 

Избира общинският съветник Димитричка Великова Цанева за член 
на Постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика и за член 
на  Постоянната комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и 
работа с малцинствата. 

 
 

 
 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   
          (Д. Николова)                                              (Й. Стоянов)  

 
 
  Вярно с оригинала, 
                    Секретар: 
                                                (Д. Колишева) 

 
 
 
 

 
 


