
Препис: 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 9 

 
Днес, 09.03.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе седмото заседание на Общинския 
съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 16. 

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

  
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка вх. 115 относно определяне на цена за продажба на 

имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл. 35, 
ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

2. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 
58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския 
съвет, проведено на 12.02.2020 г. 
 

По първа точка от дневния ред „Определяне на цена за продажба 

на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на 

чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.”. 

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

„въздържал се” приеха  
 

 РЕШЕНИЕ № 64 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане с 
вх. № ОС-10-11-001/21.01.2020 г., Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Определя цена в размер на 5065,00 лв. (пет хиляди шейсет и пет лева) 
без ДДС, съгласно пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител, за 
продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 
48828.501.229 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, актуван с АЧОС № 
5933/11.10.2019 г., с данъчна оценка 2238,30 лв. на З. С. Димитров и В. В. 
Димитрова, собственици на законно построената в него сграда с 
идентификатор 48828.501.229.1 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба на сграда № 68, том II, дело № 



54*/20** г., нотариален акт за поправка № 29, том IV, дело № 108*/20** г. и 
разрешение за строеж № 41/17.05.1999 г. 

2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
 
 По втора точка от дневния ред „Преразглеждане на решение № 58, 

в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския 

съвет, проведено на 12.02.2020 г.” 
 

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 65 
 

На основание  чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общинският съвет – Каварна отменя Решение № 
58, в частта на т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския 
съвет, проведено на 12.02.2020 г.  

 

 
Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

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

 

 


