
             Препис:

   

П Р О Т О К О Л 
 

№ 46 

 

 

Днес, 06 март 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация Общинският съвет – Каварна проведе четиридесет и 

шестото си заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 17.  

 

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

„въздържал се” приеха  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка вх. № 76 относно даване на съгласие за 

кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнението на проект „Възстановителни дейности на приоритетно 

природно местообитание 62СО* „Понто –сарматски степи“ в района на 

Калиакра”. 

2. Докладна записка вх. № 89 относно упълномощаване на кмета на 

община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис  на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за 

обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху 

авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища на територията на община Каварна” сключен между 

Община Каварна и ДФ „Земеделие”. 

 

 По първа точка от дневния ред „Даване на съгласие за 

кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнението на проект „Възстановителни дейности на приоритетно 

природно местообитание 62СО* „Понто –сарматски степи” в района 

на Калиакра”. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 3 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 587 

 



 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с 

изискванията за финансиране на проекти от ПУДООС Общинският съвет – 

Каварна: 

          1. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства и да сключи 

договор за отпускане на финансова помощ за изпълнението на проект 

„Възстановителни дейности на приоритетно природно местообитание 

62СО* „Понто –сарматски степи“ в района на Калиакра“ пред ПУДООС. 

           2. Възлага на Кмета на Община Каварна – Нина Ставрева да 

извърши последващите съгласно закона действия. 

 

 По втора точка от дневния ред „Упълномощаване на кмета на 

община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис  на заповед, без 

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

„Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена 

стойност (ДДС) върху авансовото плащане по договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г. по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища на територията на община Каварна” сключен между Община 

Каварна и ДФ „Земеделие”. 

 

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

„въздържал се” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 588 
 

 На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№  08/07/2/0/00595 от  22.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ за Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КАВАРНА”, сключен между община Каварна и ДФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цар Борис ІІІ“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 12110042, идентификационен 

номер по ДДС № BG 12110042, представляван от Живко Живков – 

изпълнителен директор. 

  

 Общинският съвет реши: 



 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Каварна  да  подпише  Запис  

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

ДФ „Земеделие”  в  размер  на  565 805,15 лв. (петстотин шестдесет и 

пет хиляди, осемстотин и пет лева и петнадесет стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на данък добавена стойност 

(ДДС) по авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КАВАРНА.” сключен между Община Каварна и ДФ 

„Земеделие”. 

 2. Възлага на кмета на община Каварна да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС по авансовото плащане по договор № 

08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” по 

проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ 

ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА” по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ – Разплащателна 

агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ 

№ 136, ЕИК по БУЛСТАТ 12110042, идентификационен номер по ДДС № 

BG 12110042, представляван от Живко Живков – изпълнителен директор. 
 

 

Приложения: 

 

 1. Заповед № РД-93/19.02.2019 г. на Министъра на околната среда иа 

водите;  

 2. Писмо с изх. № 95-00-1057/12.03.208 г. от Министерство на 

околната среда и водите; 

 3. Заявление за отпускане на безвъзмездна помощ до Предприятието 

за управление на дейностите по опазване на околната среда; 

 4. План за изпълнението на дейности по възстановяване на 

приоритетно природно местообитание 62С0* „Понто-сарматски степи” на 

територията на община Каварна, в границите на защитената зона за 

местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра”, идентифицирани в 

проекта на Интегриран план за управление на защитените зони BG0000573 

„Комплекс Калиакра”, BG0002051 „Калиакра”, BG0002097 „Белите скали”, 

утвърден със Заповед № РД-93/15.02.2018 г.  

 

 



Протоколчик:       /П/                       Председател:      /П/ 

                       (Д. Николова)                                                     (Кр. Кръстев)  

 

               

   Вярно с оригинала, 

            Технически секретар: 

                                                    (Д. Николова) 

 

 
 


