
Препис: 

 

   

П Р О Т О К О Л 
 

№ 44 

 
Днес, 31 януари 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация Общинският съвет – Каварна проведе четиридесет и 
четвъртото заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 17.  

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

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за 
развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, 
общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно 
местообитание за опазване и възстановяване Понто - Сарматски степи, с цел 
подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и 
демографските показатели на региона. 

2. Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на 
годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост. 

3. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма 
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

4. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на списък по 
Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и продажба 
на общински жилища за 2019 г. 

5. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Каварна. 

6. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община 
Каварна за 2019 година. 

7. Докладна записка вх. № 15 относно определяне на имоти – частна 
общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС. 

8. Докладна записка вх. № 21 относно определяне на период и 
територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни 
работи, във връзка с чл. 15, ал. (2) от Закона за устройство на 
черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

9. Докладна записка вх. № 486 относно удължаване срока за 
възстановяване на остатъка от предоставените средства на „Каварна” 
ЕООД. 



10. Докладна записка вх. № 17 относно продажба на вещи – общинска 
собственост. 

11. Докладна записка вх. № 20 относно отдаване под наем на пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020 
година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския 
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, определя годишни 
наемни цени на общинските пасища, мери и ливади, годишния план за 
паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и 
задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, 
пасищата и ливадите. 

12. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост 
в поземлен имот в с. Българево. 

13. Докладна записка вх. № 18 относно прекратяване на съсобственост 
в гр. Каварна. 

14. Докладна записка вх. № 13 относно прекратяване на съсобственост 
в поземлен имот в гр. Каварна. 

15. Докладна записка вх. № 42 относно провеждане на редовно 
заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, 
гр. Добрич. 
 

По първа точка от дневния ред „Създаване на условия за 

развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. 

Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно 

природно местообитание за опазване и възстановяване Понто - 

Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, 

инвестиционния климат и демографските показатели на региона”. 

 
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и 1 глас 

„против” приеха  
 
РЕШЕНИЕ № 553 

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 12, въз основа на предходния чл. 
20, с който общинския съвет определя политиката за изграждане и 
развитието на общината, осъществявайки дейностите по чл. 17,  конкретно в 
случая ал. 1, т. 2 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 109, ал. 3 от Закона за устройство на 
територията и чл. 17, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското 
крайбрежие, Общински съвет - Каварна: 
          1.  Определя територията, в която попадат масиви 29-ти, 30-ти, 31-ви и 
32-ри от кадастралната карта на с. Българево, общ. Каварна като територия 
от регионално и първостепенно значение за общината, с цел създаване на 
условия за ускорено развитие на туризъм в региона в близост до природно-



археологически резерват „Калиакра“, касаещо откриването на голям брой 
нови работни места като предпоставки за подобряване на икономическото 
състояние, инвестиционния климат и демографските показатели. 
          2.  Съгласно разпоредбите на чл. 25 от ЗМСМА, възлага на 
председателя на общинския съвет да извърши последващи действия при 
необходимост, в резултат от вземането на законосъобразните решения от 
компетенцията на областния управител на област Добрич по определянето 
на територията посочена в т. 1 като обекти с регионално значение или 
обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по смисъла на 
Закона за регионалното развитие, с цел да бъде възможно прилагането на 
разпоредбите на чл.109, ал. 3 от ЗУТ или чл.17, ал. 2 от ЗУЧК.    
         3. Информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Национален център за 
териториално развитие ЕАД по „Изработване на проект за Общ устройствен 
план (ОУП) на община Каварна”, като изпрати препис-извлечение на 
настоящото решение, както и копие на настоящата докладна съдържаща 
мотивите, с цел уреждането на имотите посочени в т. 1 между с. Българево 
и морския бряг като територия с предназначение единствено и само за 
курортни дейности, предвиждащо изграждането и на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура в земеделските земи с публична общинска 
собственост в ОУПО Каварна. 
          4.   Определя група от трима представители в състав: председателят на 
Общински съвет - Каварна, кмета на с. Българево и представител от 
инициативен комитет „За Туризма на Калиакра”, които при необходимост 
да представят инициативата пред областния съвет за развитие на област 
Добрич.  
 

По втора точка от дневния ред „Отчет за изпълнение 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 № 554 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.66а от ЗОС и чл. 35, ал.9 

от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет, Общински  съвет – Каварна 
реши: 
 1. Приема отчета за изпълнение на годишната програма за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Каварна за 
2018година. 

 



По трета точка от дневния ред „Приемане на годишна 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 № 555 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, 
Общински  съвет – Каварна реши: 
 1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите 
– общинска собственост в община Каварна за 2019 година, съгласно 
Приложение 1. 
          2. Общински съвет може да извършва промени, допълнения и 
актуализация в годишната програма по предложение на кмета на общината. 

 
По четвърта точка от дневния ред „Приемане на списък по 

Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и 

продажба на общински жилища за 2019 г.”.  

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 556 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 от ЗМСМА, чл.42 
ал.1 и 2 от ЗОС и чл.3 ал.1 и 2 от Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в 
общински жилища и продажбата на общински жилища, Общински съвет – 
Каварна реши: 
Одобрява предложеният списък за разпределение на общинските жилища, с 
който се определят броя, видът и местоположението на жилищата в групите 
по чл.42 ал.1от ЗОС  и чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.45 от ЗОС за 2019г., 
както следва: 
             І. Общински жилища за продажба 

1. ЖБ „Витоша”37 вх.А ап.5 актуван с АОС№ 4871/07.02.2011г.-
апартамент 

            ІІ. Резервни общински жилища 

1. ЖК „Виктория” – ап. № Б 11,  АОС № 3473/28.03.2006г.-апартамент 

2. Жилищна сграда на ул.”Нефтяник” № 5 – АОС № 5053/ 01.02.2012г. 
- 1 бр. апартамент. 

3. Апартамент № 2, ет.2 в с.Българево, общ.Каварна, АОС № 
5422/2014г. 



ІІІ. Ведомствени общински жилища 

1. ЖК „Виктория” – ап.№ А11- АОС № 3104/12.10.2004г.; 
2. ЖК „Виктория” – ап.№ А12- АОС № 3105/12.10.2004г.; 
3. ЖК „Виктория” – ап.№ А21 -АОС № 3472/28.03.2006г.; 
ІV. Общински жилища за настаняване 

1. ЖБ „Черно море”- вх.Б ап.2 – АОС № 4857/03.02.2011г. 
2. ул. „Г. Кирков” № 10, вх.А, ет.2, ап.№ 1 -АОС № 2318/16.06.2000г.  

– апартамент; 
3. ЖК „Канатея” – ап.№ 17 -АОС№4816/2010г. – апартамент; 
4. ЖК „Канатея” – ап.№ 15 - АОС№4813/2010г. – апартамент 

5. ЖК „Канатея” – ап.№ 12 - АОС № 4812/2010г. – апартамент; 
6. ЖК „Канатея” – ап.№ 14 - АОС № 4811/2010г. – апартамент; 
7. ЖК „Канатея” – ап.№ 5 - АОС № 4810/2010г. – апартамент; 
8. ЖК „Канатея” – ап.№ 4 - АОС № 4809/2010г. – апартамент; 
9. ЖК „Канатея” – ап.№ 20 - АОС № 4815/2010г. – апартамент; 

  10. ЖК „Канатея” – ап.№ 19 - АОС № 4814/2010г. – апартамент; 
  11. ЖБ „Витоша”37 вх.А ап.18 - АОС№4859/03.02.2011г.-апартамент; 
  12. ЖБ „Витоша”41 вх.А ап.3 - АОС№4875/08.02.2011г.-апартамент; 
  13. ЖБ „Витоша”41 вх.Б ап.3 - АОС № 4877/11.02.2011г.-апартамент; 
  14. ЖБ „Х. Аспарух” вх.А ап.10 - АОС№4870/07.02.2011г.-
апартамент; 

15.Общежитие Каварна „Стефан Караджа” № 32 – 11бр. апартаменти: 
       - № 309, ет.3 –  АОС № 4869/ 03.02.2011г.; 
       - № 306, ет. 3 -  АОС № 4868/ 03.02.2011г.; 
       - № 308, ет.3 - АОС № 4867/ 03.02.2011г.; 
       - № 203-205, ет.2 - АОС № 4865/ 03.02.2011г.; 
       - № 201, ет.2 - АОС № 4864/ 03.02.2011г.; 
       - № 115, ет.1 - АОС № 4863/ 03.02.2011г.; 
       - № 117, ет.1 - АОС № 5703/ 08.09.2017г.; 
       - № 119, ет.1 - АОС № 5704/ 08.09.2017г.; 
       - № 111- 113, ет.1 -  АОС № 4861/ 03.02.2011г.; 
       - № 403- 405, ет.4 - АОС № 4860/ 03.02.2011г.; 
       - № 418-420, ет.4 - АОС № 5446/ 26.11.2014г. 

16. Жилищна сграда на ул.”Нефтяник” № 5 –АОС № 5053/ 
01.02.2012г. - 9бр. апартаменти. 

17. Апартамент № 1 ет.2 с.Българево, общ.Каварна, АОС № 
5417/2014г. 

18. Апартамент № 3, ет.2 в с.Българево, общ. Каварна, АОС№ 
5423/2014г.  

19. Жилище с. Белгун, АОС № 5271/14.11.2013г. 
20. ул.”Ал.Стамболийски” № 38 къща – две жилища; 
21. ул.”Баба Тонка”№3 къща – две жилища; 
22. ул.”Бр.Миладинови” № 39 – две жилища; 
23. ул.”Д. Дончев – Доктора” № 10 къща – едно жилище; 



24. ул.”Дончо Стойков” № 37 къща -четири жилища; 
25. ул.”Здравец” №2 къща - две жилища; 
26. ул.”Н. Вапцаров” №35 къща – две жилища; 
27. ул.”Н.Вапцаров” № 37 къща  – четири жилища; 
28. ул.” Н. Вапцаров” № 39 къща – три жилища; 
29. ул.”Н. Вапцаров” № 41 къща – две жилища; 
30. ул. „Н. Вапцаров”№ 43 къща – две жилища; 
31. ул.”Панайот Волов” № 3 къща – две жилища; 
32. ул.”Цар Калоян” № 5 къща – две жилища; 
33. ул. „П. Яворов” № 60 къща – едно жилище. 

 
По пета точка от дневния ред „Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на 

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

Каварна”.  

 

Общинските съветници с 12 гласа „за”, 1 гласа „против” и 4 гласа 
„въздържал се” приеха  

 
РЕШЕНИЕ № 557 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, във 
връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането 
на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Каварна, Общински съвет Каварна приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Каварна приета с решение № 73 по протокол № 7 от 29.03.2016 г., 
изменена и допълнена с решение № 184 по протокол № 15 от 25.10.2016 г., 
допълнена с решение № 263 по протокол № 20 от 28.03.2017 г., в сила от 
1.01.2017 г. изменена и допълнена с Решение № 321 по протокол № 24 от 
04.07.2017 г., изменена с Решение № 482 от 30.11.2017 г. на 
Административен съд – Добрич, в сила от 28.12.2017 г., изменена и 
допълнена с Решение № 421 по протокол № 32 от 06.03.2018 г., допълнена 
с Решение № 457 по протокол № 34 от 16.05.2018 г. както следва: 
 

Глава І, Раздел V „Данък върху превозните средства“ 

се правят следните изменения и допълнения : 
1. В член 41, ал. 3, т. 5 се отменя.  
2. В член 44: 
а) ал. 1 се изменя така:  
(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два 



компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната 
формула: 
 

ГДПС = ИмК x ЕК, където: 
 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за 
леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 
повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 
 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в 
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в 
зависимост от годината на производство на автомобила, по следната 
формула: 
  

ИмК = СkW x Кгп,  където: 
 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 
двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на 
данъка, в следните граници: 

а)  до 55 kW включително –  0,40 за 1 kW; 
б)  над 55 kW до 74 kW включително – 0,60 лв.  за 1 kW 
в)  над 74 kW до 110 kW включително – 1,24 лв. за 1 kW; 
г)  над 110 kW до 150 kW включително –  1,38 лв. за 1 kW; 
д)  над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW; 
е)   над 245 kW – 2,35 лв. за 1 kW;  
 
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на 

автомобила в следните размери: 
Брой на годините от годината на производство, включително 
годината на производство 

Коефициент 

над 20 години 1,1 
над 15 до 20 години включително 1 
над 10 до 15 години включително 1,3 
над 5 до 10 години включително 1,5 
до 5 години включително 2,3 
 

2. екологичният компонент се определя в зависимост от 
екологичната категория на автомобила  в следните граници: 
Екологична категория Коефициент 
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1", 
"Евро 2" 1,10 
"Евро 3" 1,00 



"Евро 4" 0,80 
"Евро 5" 0,60 
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 
 

а) в ал. 2 думите "леки автомобили" се заменят с "леки и товарни 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т" 

б)  ал. 6 се изменя така: 
(6) За товарен автомобил с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер по 11 лв. за всеки 
започнати 750 кг товароносимост. 
г)  създава се нова ал. 14: 

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 
екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, 
че превозното средство е без екологична категория. 
3. В член 48: 
а)алинея 1 се отменя; 
б)   алинея 2 се изменя така: 

(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 
kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" 
данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на 
екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление 
от определения по чл. 44, ал. 3 от Наредба № 3 данък.  
в)   алинея 3 се изменя така:  

(3) За автобусите, товарните автомобили, с     технически  
допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и 
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична 
категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 
съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто 
намаление от определения по чл. 44, ал. 5, 6, 7 и 13 от Наредба № 3 
данък. 
г)   алинея 4 се изменя така:  

(4)  Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 
екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, 
че превозното средство е без екологична категория. 

 
4.   В член 49 ал. 3 се изменя така: 

  (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния 
технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се 
удостоверява със: 
       1.  проверка чрез автоматизиран обмен на информация между 
информационната система за електронно регистриране на извършените 
периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, и: 



       а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството 
на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или 
       б) съответната система за администриране на местни данъци и такси 
на общината, или 
       2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 
 

5. Член 50 се изменя така: 
„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, 
съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от 
ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното средство.” 
 

Глава I, Раздел  VI  „Патентен данък“ се правят следните  
допълнения : 

1. Чл. 53, ал. 1, т. 21 се отменя. 
 
По шеста точка от дневния ред „Приемане бюджета на Община 

Каварна за 2019 година ”.  

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 558 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 6  и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА,  чл. 94, ал. 2 
и чл.144 ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка  с разпоредбите 
на ЗДБРБ за 2019г.и  ПМС № 344/ 21.12.2018г г. за изпълнение на ДБРБ за 
2019 г.  и Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Каварна, Общински съвет Каварна: 

 
1. Приема бюджета на Община Каварна за 2019година, както 

следва: 

1.1. По прихода в размер на 16 169 578лв., по видове приходи по 
пълна бюджетна класификация, съгласно Приложения № 1, неразделна 
част от докладната 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 
8 428 690лв. 

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на  6 948 481лв.,  
1.1.3 Преходен остатък в размер на 792 407лв., съгласно 

Приложение №2 

1.2 По разходите в размер на 16 169 578лв., разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1, неразделна 
част от докладната 

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 8 865 092лв. 



1.2.2 За местни дейности в размер на 6 404 411лв. 
1.2.3 За дофинансиране на държавни дейности в размер на 900 075лв. 
1.3 Приема поименния списък и разчета за финансиране на 

капиталовите разходи в размер на  8 008 567лв., съгласно Приложение № 3 
1.3.1 На основание чл. 94, ал. 3, т. 6 от ЗПФ одобрява 

разпределението на средствата за целева субсидия за капиталови разходи в 
размер на 630 500 лв. по обекти,  както следва: 

134 000лв. -Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна  
 26 000лв. - Пътна връзка към нов гробищен парк в гр. Каварна 
 77  500лв. - Улична мрежа на част от улица „Васил Левски” от о.т. 

688 до о.т. 392 – 60 м  
2 000лв. –Улична мрежа на ул. ,,Тиризис“ от о.т.112 до о.т.97 и 

ул.“Емона“ от о.т.97 до о.т.221 в КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна 
130 500 лв. – Реконструкция и рехабилитация на ул. „Гларус” в 

гр.Каварна 
20 000лв.  -  Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска” в 

гр.Каварна 
10 000 лв. - Благоустрояване на пешеходно пространство-подход към 

плаж Каварна  
230 500лв. – изплащане на облигационен заем разходван за 

изграждане на проекти на социалната и техническата инфраструктура. 
1.3.2 Съгласно чл. 127, ал. 2 от  ЗПФ приема разпределението на 

приходите от продажба на общински нефинансови активи в размер на 
291 713 лв., в т.ч  за погасяване на облигационен заем – 234 500лв. и за 
основен и текущ ремонт на кметства от общината. 

1.4 На основание чл.39 от ЗПФ, Общината ще поеме общински 
дълг  в размер на 500 000лв. и няма намерение да поема общински 
гаранции. Определя максимален размер на дълга в размер на 845 167лв. и 
максимален размер  на общинските гаранции  в размер на 281 723лв. 

1.5 Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва 

за: 

1.5.1 Помощи за погребение в размер на 1 000 лв.  
1.5.2. Субсидии за Читалища, на основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона 

за народните читалища, както следва: 
₋  целева субсидия за държавни дейности – 227 760 лв.; 
₋  дофинансиране на дейности за сметка на местни приходи – 81 000 

лв. разпределени по читалища, както следва: 
НЧ „Съгласие-1890” гр. Каварна     60 000 лв. 
НЧ „Народен будител-1940” с. Българево   10 000 лв. 
НЧ „Светлина-1942” с. Белгун       1 000 лв. 
НЧ „Народен глас-1940” с. Вранино      1 000 лв. 
НЧ „Надежда-1941” с. Видно        1 000 лв. 
НЧ „Искра-1923” с. Челопечене       1 000 лв. 
НЧ „Г. Раковски-1941” с. Камен бряг      1 000 лв. 



НЧ „Калиакра-1955” с. Могилище       1 800 лв. 
НЧ „Христо Градечлиев” с. Селце       2 000 лв. 
НЧ „Утро-1940” с. Раковски           100 лв. 
НЧ „Никола Вапцаров-1954” с. Септемврийци     2 000 лв. 
НЧ „Никола Нейков-2005” с. Нейково         100 лв. 
1.5.3. Средства за подпомагане на спорта, на основание чл. 59, ал.1 и 

ал.2 от ЗФВС и Наредба за условията, критериите и отчетността на 
финансовото подпомагане на спортни дейности в Община Каварна, в 
размер на 228 000 лв. в т.ч. 27 000 лв. за поддръжка на спортна база, 
34 000лв. за провеждане на спортни мероприятия от местен, национален и 
международен характер, организирани от община Каварна през 2019г. 
Средства за субсидиране на спортни клубове - 165 000лв. в т.ч. по клубове, 
както следва: 

Спортен клуб по хандбал „Калиакра”   17 000 лв. 
Тенис клуб „Каварна”        6 000 лв. 
Спортен клуб по кик-бокс „Ринг”    10 000 лв. 
Спортен клуб по корабомоделизъм „Вимпел”    2 000 лв. 
Спортен клуб по бойни спортове „Калиакра”  10 000 лв. 
„Велоклуб  Каварна”        2 000 лв. 
ФК „Калиакра-1”        3 000 лв. 
ФК „Калиакра 1923”             115 000 лв.  

1.5.4 . На основание  чл. 100 и чл.106 от Закона за лечебните 
заведения, за сметка на местни приходи Общински съвет определя 
средства в размер на 400 000 лв. за субсидиране на лечебна дейност на 
„МБАЛ” – ЕООД гр. Каварна и 20 000 лв. на „Медицински център I 
ЕООД” за капиталов трансфер. 

1.5.5. Средства в размер на 280 000лв. за културни прояви от местно 
и национално значение, 53 000лв. за рекламна дейност в областта на 
културата, 60 000 лв. за международни контакти и побратимяване, в това 
число 15 000 лв. за инициативата Голямото хоро в Брюксел, съгласно 
Приложение № 4, неразделна част от докладната 

2. Във връзка с чл. 64 от „Наредбата за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 
територията на Община Каварна” разликата между определените такси и 
действителните разходи да се покрие с общински приходи.  

3. Приема следните лимити за разходи: 

3.1 На основание чл.37 ал.2 от ПМС № 344/ 21.12.2018г приема 
разходите за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 % от 
утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови 
правоотношения 

3.2. На основание чл.35 т.3 от ПМС № 344/ 21.12.2018г. във 

връзка с чл.90ал.1 от ЗДБРБ за 2019г. определя средства за 
представителни цели на кмета на общината в размер на 12 000 лв. 



 3.3 На основание чл.35 т.3 от ПМС № 344/ 21.12.2018г във връзка 

с чл.90ал.2 от ЗДБРБ за 2019г. определя средства за представителни цели 
на председателя на Общински съвет в размер на 5 000лв.  

4. На основание чл.36 ал.2 от ПМС № 344/ 21.12.2018г 

утвърждава поименен списък на служители в общинска администрация, 
които имат право на транспортни разходи   съгласно Приложение № 5. 

5.  Утвърждава средствата за транспортни разходи на персонала в 
размер на 100 % от действителните разходи. 

6. На основание чл.21,ал.1 т. 5 от ЗМСМА, определя средства за 
персонал/заплати,възнаграждения и осигурителни вносни на лицата по 
трудови, извънтрудови и служебни правоотношения/ през 2019г. в рамките 
на общинския бюджет, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
докладната 

7. На основание т.10 от Решение № 277/ 24.04.2018 г. на МС, 
Общински съвет Каварна определя 64 щатни бр., численост на персонала 
за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в 
рамките на средствата,определени по   стандартите. 

8.На основание чл.94, ал.3 т.8 от ЗПФ одобрява индикативен 
годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно 
Приложение № 6, неразделна част от докладната 

9.На основание чл.94, ал.3 т.9, от ЗПФ одобрява актуализираната 
бюджетна прогноза за периода 2018-2020година  на постъпленията от 
местни  приходи и на разходите за местни дейности съгласно Приложение 

№ 7, неразделна част от докладната 
10. На основание чл.94, ал.3 т.1, от ЗПФ одобрява максималния  

размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 
годината в размер, съгласно приетия бюджет, като наличните към края на 
2019г. задължения за разходи не  могат да надвишават сумата от 1 807 
813лв. 

11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ одобрява максималния  
размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 
2019г съгласно приетия бюджет, като наличните към края на годината не 
могат да надвишават 6 026 043лв.  

12.  На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ одобрява размера на 
просрочените задължения от 2018 година, които ще бъдат разплатени от 
бюджета за 2019г.в размер на 971 934лв., съгласно Приложение № 8, 

неразделна част от докладната. 
13. На основание чл.94 ал.3т.4 от ЗПФ одобрява размера на 

просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 
2019г.в размер на 275 048лв. 

14. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ, Общински съвет Каварна  
14.1 Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както 

следва: 



 - Дом за пълнолетни лица  с умствена изостаналост с.Българево-
директорът на дома 

- Култура и Домашен социален патронаж- секретарят на общината 
 - Исторически музей гр. Каварна -  директорът на  музея  
 - Художествена галерия - директорът на  галерията  
 - Общинско предприятие „Чиракман” - директорът на  
предприятието 
 14.2 Определя второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на 
образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети:  
 - Директорът на СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна  
 - Директорът на ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна  
 - Директорът на НУ „Братя Миладинови” гр.Каварна 
 - Директорът на НУ „Христо Ботев” с. Септемврийци 
 - Директорът на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Белгун  
 - Директорът на ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев” гр. Каварна 
 - Директорът на  ДГ „Здравец” гр. Каварна 

- Директорът на  ДГ  „Радост” гр. Каварна 
- Директорът на  ДГ Детелина” гр. Каварна 
- Директорът на  ДГ „Дъга”  с.Вранино 
- Директорът на  ДГ „Слънце” с. Септемврийци,  
- Директорът на  ДГ „Калинка ” с. Раковски 
- Директорът на  ДГ „Калиакра” с. Българево 
15.Възлага на кмета: 
15.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители; 
15.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 
15.3 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 
16. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети, да реализират собствени 
приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост. 

17. На основание чл.125 ал.1 от ЗПФ  оправомощава кмета на 

общината да извършва компенсирани промени: 
17.1 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с 

размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в 
съответствие с волята на дарителя. 

17.2 Служебно да увеличава размера на бюджетите на 
разпоредителите, прилагащи системата на делегираните бюджети с размера 
на получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства. 

17.3 В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 



17.4 В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 
размер на разходите. 

17.5 Да представя в общински съвет актуализирано разпределение на 
променените бюджети в тримесечните отчети. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 
от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово 
финансиране за плащане по проекти,финансирани със средства от ЕС и по 
други международни програми. 

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 
от временно свободни средства по сметките за чужди средства за авансово 
финансиране за плащане по проекти,финансирани със средства от ЕС и по 
други международни програми. 

20. На основание чл.96 от ЗПФ и чл.282 ал.24т.3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование определя средства за 
дофинансиране на общинските детски градини, училища и ОДК, както 
следва :    

Детски градини – сума в размер на 60 000лв 
ОДК - сума в размер на 72 000 лв.  
Неспециализирани училища, без професионални гимназии – 

50 931лв. в това число: СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна за финансиране 
на Детски хор и духов оркестър – сума в размер на 10 000 лв. 

21. Приема бюджета на ОП“Чиракман“ в размер на 631 573лв. 
съгласно Приложение № 9, неразделна част от докладната 

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 
проекта на бюджета  съгласно Приложение № 10, неразделна част от 
докладната 

 
Приложения : 

1. Приложение № 1  Приход и Разход по бюджета за 2019г. 
2.Приложение № 2 Преходен остатък на бюджета 
3.Приложение № 3 Капиталовите разходи 
4.Приложение № 4 Културни прояви от местно и национално 
значение 
5. Приложение № 5  Списък на лицата и длъжностите от Община 
Каварна, които имат право на заплащане на транспортни разходи 
през 2018г 
6. Приложение № 6 Индикативен  разчет за сметките  за средства от 
Европейския съюз  2019 г.  
7. Приложение № 7  Актуализираната бюджетна прогноза за 
периода 2018 -2020година  на постъпленията от местни  приходи и на 
разходите за местни дейности 



8. Приложение № 8 Размер на просрочените задължения от 2018 
година  
9. Приложение № 9 Бюджет на ОП „Чиракман“ за 2019 г. 
10. Приложение № 10 Протокол от публичното обсъждане на 
проекта на бюджета за 2019 г. 

 

По седма точка от дневния ред „Определяне на имоти – частна 

общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС”.  

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 559 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, 
Общински съвет – Каварна реши:  

I. Определя следните имоти – частна общинска собственост, които да 
бъдат застраховани, включително и срещу природни бедствия и 
земетресения за 2019г.:  

1. ЖК „Виктория” – ап. № Б11, актуван с АОС № 3268/2005 г. – 
апартамент; 

2. ЖК „Виктория” – ап. № А11, актуван с АОС № 3104/2004 г. – 
апартамент; 

3. ЖК „Виктория” – ап. № А12, актуван с АОС № 3105/2004 г. – 
апартамент; 

4. ЖК „Виктория” – ап. № А21, актуван с АОС № 3267/2005 г. – 
апартамент; 

5. Административна сграда – ул. „Добротица” № 7 актуван с АОС № 
5587/04.07.2016 г.; 

6. Спортна зала  ул. „С. Ганчев” актуван с АОС № 4778/2009 г.; 
  Застрахователните вноски да се предвидят в бюджета на 

общината за 2019г.  
 
 ІІ.  Определя следните имоти – частна общинска собственост, 

предоставени под наем, които да бъдат застраховани, включително 

и срещу природни бедствия и земетресения за 2019г.:  

1. ЖК „Канатея” – ап.№ 17 актуван с АОС№4816/2010г. – 
апартамент; 

2. ЖК „Канатея” – ап.№ 15 актуван с АОС№4813/2010г. – 
апартамент 

3. ЖК „Канатея” – ап.№ 12 актуван с АОС № 4812/2010г. – 
апартамент; 



4. ЖК „Канатея” – ап.№ 14 актуван с АОС № 4811/2010г. – 
апартамент; 

5. ЖК „Канатея” – ап.№ 5 актуван с АОС № 4810/2010г. – 
апартамент; 

6. ЖК „Канатея” – ап.№ 4 актуван с АОС № 4809/2010г. – 
апартамент; 

7. ЖК „Канатея” – ап.№ 20 актуван с АОС № 4815/2010г. – 
апартамент; 

8. ЖК „Канатея” – ап.№ 19 актуван с АОС № 4814/2010г. – 
апартамент; 

Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем да 
бъдат за сметка на наемателите.  

 
По осма точка от дневния ред „Определяне на период и 

територии, в които се забранява извършването на строителни и 

монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. (2) от Закона за устройство на 

черноморското крайбрежие (ЗУЧК)”.  

 

Общинските съветници с 12 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и 1 
глас „против” приеха  

 
РЕШЕНИЕ № 560 

 

  На основание чл. 21, ал. (1), т. 13 и ал. (2) от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 15, ал. (2) от Закона за устройство на черноморското крайбрежие 
(ЗУЧК), Общински съвет Каварна реши: 
          I. Определя следния период: от 30.06.2019 г. до 01.10.2019 г., в който 
се забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните 
територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на 
територията на община Каварна; 
 II.Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти 
на техническата инфраструктура; строителство на обекти с национално 
значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по 
оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни 
средства от Община Каварна и държавата; 
 III. На основание чл.15, ал. (4) от ЗУЧК, строителни и монтажни 
работи в определените в т.I територии и период се допускат само за 
неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности; 
 IV. На основание чл.15, ал. (2) от ЗУЧК, решението да се публикува 
на интернет страницата на Община Каварна. 
 

По девета точка от дневния ред „Удължаване срока за 

възстановяване на остатъка от предоставените средства на „Каварна” 

ЕООД”. 



 

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

 
РЕШЕНИЕ № 561 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Каварна реши: 
 Дава своето съгласие, остатъка в размер на 10 400 лв. от 
предоставените средства на „Каварна” ЕООД с решение № 291 по Протокол 
№ 2 от 21.04.2017 г. на Общински съвет Каварна, да бъдат възстановени до 
01.10.2019 г. 
 

По десета точка от дневния ред „Продажба на вещи – общинска 

собственост”. 

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 562 

 

 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: 

 

 1. Дава съгласие да се продадат следните движими вещи, общинска 
собственост както следва: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТИП 
Мяр

-ка 

Коли-

чест-

во 

Пазарна 

стойност 

Пазарна 

стойност 

за 1 брой 

          лева лева 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Струг С8М бр. 1 974,42 974,42 

2 Струг  СП403 02 бр. 1 923,49 923,49 

3 Шмиргелов апарат ЗД 001 бр. 1 111,06 111,06 

4 Електрожен  ИЗ - Е - 03 бр. 1 220,68 220,68 

5 Ножица за ламарина гилотина бр. 1 34,16 34,16 

6 Апарат за точкова заварка   бр. 1 139,64 139,64 

7 Ацетиленов апарат   бр. 1 66,68 66,68 

8 Струг - дърводелски Hobby 8 бр. 1 267,46 267,46 

9 Струг - дърводелски Hobby 8 бр. 1 318,14 318,14 



10 Фреза FR 101 бр. 1 922,04 922,04 

11 
Апарат за точене на 
банцигови ленти 

ATBT бр. 1 120,74 120,74 

12 Лентолепачка ЛЛ 900 бр. 1 30,18 30,18 

Посочените цени са без ДДС 
 

 2. Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 
наддаване. 
 3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши 
необходимите последващи от закона действия по продажбата на вещите. 
 

По единадесета точка от дневния ред „Отдаване под наем на 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 

2019/2020 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите 

от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, 

определя годишни наемни цени на общинските пасища, мери и ливади, 

годишния план за паша, определяне правилата за ползване на 

общинските пасища и мери и задълженията на общината и на 

ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите”. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 563 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 37о, ал.1 и ал. 4; чл. 37и, ал. 3, във връзка с 
чл. 24а, ал. 6, т. 4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, чл. 98, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общински съвет – Каварна реши:  
 1. Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за 
индивидуално и общо ползване по землища на територията на община 
Каварна, описани в списък на свободните пасища и мери в община Каварна 
за отдаване под наем през стопанската 2019/2020 година (Приложение №1), 
неразделна част от настоящото решение.  
 2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално и общо ползване 
за стопанската 2019/2020 г. имотите по т.1. 
 3. Дава съгласие да се отдадат под наем мерите, пасищата и ливадите, 
определени за индивидуално  ползване, при спазване условията на чл. 37и, 
във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години 
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по 
цена, определена по пазарен механизъм. Пасищата, мерите и ливадите от 



общинския поземлен фонд да се предоставят под наем на лица, които нямат 
данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", 
държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, 
ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 
 4. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално 
ползване  да бъдат разпределени между правоимащите лица от комисия, 
назначена със заповед на кмета на община Каварна. 
 5. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при 
спазване условията на чл. 37 и, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, като отчете 
наличието на притежавани или ползвани на правно основание от заявителя 
пасища, мери и ливади. Комисията да състави протокол за окончателно 
разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 
май 2019 година. 
 6. При недостиг на пасища, мери и ливади в землището, комисията да 
извърши допълнително разпределение в землища на съседни населени 
места, до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване 
на определените в Приложение №1 пасища, мери и ливади за индивидуално 
ползване. 
 7. Въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на 
наемната цена, кметът на общината да сключи договори за наем със срок на 
действие от 5 стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година. 
На основание чл. 37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, при сключване на договорите за наем 
на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или 
частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 
специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за 
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми 
и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, за две 
стопански години от сключването на договора. 
 8. На основание чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по 
реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за 
стопанската 2019/2020г.), останалите свободни цели имоти - пасища, мери и 
ливади, чрез провеждане на публични търгове, в които да бъдат допуснати 
до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
 9. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане 
на търга по ал. 13 свободни цели имоти - пасища, мери и ливади да се 
отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 
стопанска година (за стопанската 2019/2020г.), чрез провеждане на 
публични търгове, на собственици на пасищни селскостопански животни и 
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние, съгласно реда, определен в правилника за прилагане 
на закона.  
 10. Пасищата, мерите и ливадите от Приложение 1 останали ненаети 
се определят за общо ползване и да се използват безвъзмездно от жителите 



на населените места с дребни земеделски стопанства за пасищно 
животновъдство, включително чрез образуване на едно или повече 
колективни стада. 
 11. Определя годишни наемни цени на общинските пасища,  мери и 
ливади за индивидуално ползване през стопанската 2019/2020г. и начални 
тръжни наемни цени  за имотите по т. 8 и т. 9 от настоящите решения, както 
следва:  

• За землище село Септемврийци, община Каварна –     6,40лв./дка 
• За землище село Камен бряг, община Каварна –          6,20лв./дка 
• За землище село Видно, община Каварна –                  6,20лв./дка 
• За землище село Българево, община Каварна –            6,20лв./дка 
• За землище село Нейково, община Каварна –               6,30лв./дка 
• За землище село Вранино, община Каварна ₋ ₋               

6,40лв./дка 
 12. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и 
ливади на територията на общината, съгласно Приложение №2. 
 13. Приема Годишен план за паша през стопанската 2019/2020г. 
(Приложение №3). 
 14. Определя задълженията на общината и ползвателите за 
поддържане на мерите, пасищата и ливадите, както следва: 
 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

 14.1. Да предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни животни 
и на местното население, за извеждане на паша на притежаваните от тях 
животни, земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно 
ползване пасища, мери и ливади, като осигурява безпрепятственото им 
използване.   
 14.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на 
животновъдите за директно подпомагане при кандидатстването им по 
различните схеми за подпомагане на земеделските стопани, базирани на 
площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на 
земеделския производител. 
 14.3. Кметовете и кметските наместници на населените места от 
съставните селища на община Каварна се задължават да следят за 
изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, пасища и 
ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да 
уведомяват общината. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

 14.4. Да използват пасищата, мерите и ливадите по предназначение. 
 14.5. Да спазват одобрените със заповед № РД 09-122/23.02.2015г. на 
Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро 
земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, 
изменение на климата и добро земеделско състояние на земята”; 



 14.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и 
ливади с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 
 14.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и 
ливадите; 
 14.8. Да не се извършват паша нощем и без пастир, както и да не 
допускат лагеруване на домашни животни в пасищата; 
 14.9. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и 
ливади, както и на местата за водопой от животни, които не са 
идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната 
профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на 
болестите по животните; 
 14.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата; 
 14.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под 
наем пасища, мери и ливади на отделно стоящи или групи дървета, без 
разрешение от компетентните органи; 
 14.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване; 
 14.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните 
разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване; 
 14.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и 
ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с 
електропастир; 
 14.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 
 14.16. Да организират охраната на ползваните от тях имоти, включени 
в договора за наем;  
 14.17. Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички 
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния 
вид и възраст; 
 14.18. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или 
ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските 
земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други 
нормативни актове. 
 

По дванадесета точка от дневния ред „Прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево”. 

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 564 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 
от Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 



2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и искане с вх. № ОС-10-655/30. **.2018 г., Общинският съвет – 
Каварна реши: 
 
 1.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 28 кв.м., актуван с АЧОС № 
58**/06.12.2018 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
№ 075*7.5*1.1*03 по КККР на с. Българево, целия с площ от 586 кв.м., в 
който съсобственика Тодор Т. Атанасов, участва с 558 кв.м., съгласно 
нотариален акт за дарение № 2*, том III, дело № 10**/ 1998г. и нотариален 
акт за покупко- продажба № 7*, том VI, дело № 94*/ 2015 г., вх.рег. № 19**/ 
21. **.2015 г. 
 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 331 лв. 
(триста тридесет и един лева), съгласно пазарна оценка изготвена от 
оценител на имоти. 
 3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
 

По тринадесета точка от дневния ред „Прекратяване на 

съсобственост в гр. Каварна”. 

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

гласа „против” приеха  
 
РЕШЕНИЕ № 565 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 
от Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 
2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и искане с вх. № ОС-10-652/27.11.2018 г., Общинският съвет – 
Каварна реши: 
 
 1 .Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 64 кв.м., актуван с АЧОС № 
58**/28.**.2018 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
№ 350*4.5*1.1*05 по КККР на гр. Каварна, целия с площ от 634 кв.м., в 
който съсобственика Йордан Ж. П.,  участва с 570 кв.м., съгласно 
нотариален акт за покупко- продажба № 2*0, том VII, дело № 12**/ 2018 г., 
вх. Рег. № 23**/ 14. **.2018 г. 
 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1083 лв. 
(хиляда осемдесет и три лева), съгласно пазарна оценка изготвена от 
оценител на имоти. 



 3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред „Прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна”. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1 
глас „против” приеха  

 
РЕШЕНИЕ № 566 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал.1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 53, ал.1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 2 
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и искане с вх. № ОС-10-664/10.12.2018 г., Общинският съвет – Каварна 
реши: 
 
 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 31 кв.м., актуван с АЧОС № 54**/24. 
*4.2015г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 
3**64.501.3*64 по КККР на гр. Каварна, целия с площ от 114 кв.м., в който 
съсобственика „Вояджър“ ООД с ЕИК 103790*** с управител Емил 
Димитров К., участва с 83 кв.м., съгласно нотариален акт за покупко- 
продажба № 5*, том VIII, дело № 13**/ 2018 г., вх. Рег. № 24**/ 23. **.2018 
г. на поземлен имот. 
 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2 325 лв. 
(две хиляди триста двадесет и пет лева). 
 3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
 

По петнадеста точка от дневния ред „Провеждане на редовно 

заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” 

АД, гр. Добрич ”. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 567 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за водите Общинският съвет – Каварна: 



 1. Определя представител на община Каварна в общото събрание на 
асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „ В и К 
Добрич” АД, гр. Добрич да е  Нина Георгиева Ставрева – Кмет на община 
Каварна. 
 2. Определя резервен представител на община Каварна (при 
невъзможност кметът на общината да участва) в общото събрание на 
асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К 
Добрич” АД, гр. Добрич да е Митко Димитров Недев – зам.- кмет „Финанси 
и икономическо развитие ” в Общинска администрация Каварна.    
 3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията 
да гласува по дневния ред, както следва: 
           1. по т.1 – „за”; 
           2. по т.2 – „за”; 
           3. по т.3 – „за”; 
           4. по т.4 – „за” 
 
 
Протоколчик:       /П/                       Председател:      /П/ 
                       (Д. Николова)                                                     (Кр. Кръстев)  
 
               
  Вярно с оригинала, 
                    Секретар: 
                                                    (Д. Колишева) 

 
 

 

 

 
 


