
Препис-извлечение: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 16 

 
 Днес, 31.08.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе шестнадесетото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 14. 

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

„въздържал се” приеха  
  

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на 

бюджета на община Каварна за 2019 година; 
2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано 

разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на 
бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;  

3. Докладна записка вх. № 440 относно включване на училищата и 
детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски 
градини и училища през 2020/2021 учебна година, който се утвърждава от 
Министерския съвет; 

4. Докладна записка вх. № 442 относно включване на Детска градина 
„Слънце” – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища през 
учебната 2020-2021 година, утвърждаван от Министерския съвет на 
Република България; 

5. Докладна записка вх. № 441 относно утвърждаване и 
дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на 
територията на община Каварна за учебната 2020/2021 година. 
Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските 
градини на община Каварна през учебната 2020/2021 година; 

6. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова 
инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова 
инспекция; 

7. Докладна записка вх. № 454 относно избор на управител на 
„Каварна” ЕООД, град Каварна 



8. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените 
разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 
01.05.2020 г. до 31.07.2020 г. 

 
По първа точка от дневния ред „Приемане на отчета на бюджета 

на община Каварна за 2019 година”. 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 158 

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 140, ал. 5 
от ЗПФ, чл. 9, ал. 3 от ЗОД и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, 
Общински съвет – гр. Каварна: 
 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 
2019 г. по пълна бюджетна класификация, както следва:       
 1.1  По приходите в размер на 15 632 125 лв., разпределени по 
дейности и параграфи, съгласно Приложения № 1; 
 1.2 По разходите в размер на 14 419 621 лв., разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 1;  
 1.3 Приема отчета за капиталовите разходи в размер на 4 592 009 лв. 
съгласно приложение № 2, от тях 4 168 397 лв. финансирани със средства от 
Европейския съюз и по оперативни и други европейски програми и 423 612 
лв. са сметка на бюджета; 
 1.4 Приема размера на изразходваните средства за посрещане на гости 
в размер на 19 339 лв.; 
 1.5 Приема отчета за изразходваните средства за обезщетения и 
помощи по решение на общински съвет в размер на 636 лв. в т.ч. 156 лв. 
помощи при погребение;  
 1.6 Приема отчета за реализирани събития по календарния план на 
общината в размер на 587 206 лв., от тях платени 420 017 лв. и неразплатени 
167 189 лв.; 
 1.7 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за 
читалищата в община Каварна  за текуща дейност  в размер на   34 251 лв.; 
 1.8 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за 
спортните клубове в община Каварна  в размер на  86 000 лв.; 
 1.9 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи  и 
дарения за здравна дейност на МБАЛ – Каварна в размер на 257 137 лв.;  



 2. Приема  отчета за изпълнението на сметките за средствата от 
Европейския съюз съгласно приложениe № 3 по приходите и приложение № 
4 по разходите; 
 3. На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински 
съвет – гр. Каварна приема годишния отчет за състоянието на общинския 
дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД /търговските дружества с общинско 
участие в капитала/, съгласно приложение № 5. 
                                                         

По втора точка от дневния ред „Одобряване на актуализирано 

разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение 

на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година”. 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 159 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от ЗПФ и 
чл. 22, ал. 2 от 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 одобрява 
актуализираното разпределение на променения бюджет на община Каварна  
към 30.06.2020 г., съгласно приложенията  към докладната записка както 
следва: 
 По приходите в размер на  17 864 777лв. съгласно Приложения № 1 
          По разходите в размер на   17 864 777лв. съгласно Приложения № 1  
 2. На основание чл. 21,ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каварна 
приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 
30.06.2020 г. съгласно приложенията към докладната записка, както следва: 
          По приходите в размер на  8 778 822лв. съгласно Приложения № 1 
          По разходите в размер на   7 470 254лв., съгласно Приложения № 1 
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет 
Каварна приема информацията за изпълнение на  отчета за капиталови 
разходи в размер на 134 435 лв. съгл. Приложения № 2, от тях 49 226 лв. 
финансирани със средства  по оперативни и други европейски програми и 
85 209лв. са разходите по бюджет  
 4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет 
Каварна приема информацията за изпълнението на сметките за средствата 
от ЕС съгласно приложения № 3 и № 4 към докладната записка. 
 

По трета точка от дневния ред „Включване на училищата и 

детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски 



градини и училища през 2020/2021 учебна година, който се утвърждава 

от Министерския съвет”. 

 
 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 160 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от 
ПМС № 128/29.06.2017 г., за определяне на критерии за включване в 
Списъка на средищните детски градини и училища (Обн.-ДВбр.53 от 
04.07.2017г.), Общински съвет Каварна предлага:   
 1. Детска градина „Слънце” с. Септемврийци да бъде включена в 
Списъка на средищните детски градини към Министерския съвет на 
Република България. 
 2. Средно училище „Стефан Караджа” гр. Каварна да бъде включено в 
Списъка на средищните училища към Министерския съвет на Република 
България.  
 3. Основно училище „Йордан Йовков” гр. Каварна да бъде включено в 
Списъка на средищните училища към Министерския съвет на Република 
България.  
 4. Основно училище „Св .Св. Кирил и Методий” с. Белгун да бъде 
включено в Списъка на средищните училища към Министерския съвет на 
Република България. 
 5. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите 
действия за включване на общинските училища и детската градина в 
Списъка на средищни детски градини и училища за учебната 2020/2021 
година към Министерския съвет на Република България. 
 

По четвърта точка от дневния ред „Включване на Детска градина 

„Слънце” – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища 

през учебната 2020-2021 година, утвърждаван от Министерския съвет 

на Република България”. 

 
 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 161 

 

 На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1 от 
Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за 
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на 



условия и ред за тяхното допълнително финансиране (Обн. - ДВ, бр. 51 от 
27.06.2017 г.; изм., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Общински 
съвет Каварна предлага: 
 1. Детска градина „Слънце” - с. Септемврийци да бъде включена в 
Списъка на защитени детски градини към Министерския съвет на 
Република България. 
 2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун да бъде 
включено в Списъка на защитени училища към Министерския съвет на 
Република България. 
 3. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите 
действия за включване на Детска градина „Слънце” с. Септемврийци и 
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун в Списъка на 
защитени детски градини и училища за учебната 2020/2021 година към 
Министерския съвет на Република България. 
 

По пета точка от дневния ред „Утвърждаване и дофинансиране на 

паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на 

община Каварна за учебната 2020/2021 година. Утвърждаване и 

дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на 

община Каварна през учебната 2020/2021 година”. 

 
 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 162 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 62, 
чл. 63, чл. 68, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, ал. 4, ал. 8 и чл. 58, чл. 59 от Наредба 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. Обн.-ДВ, 
бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп.-ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г.) и във връзка с 
чл. 294, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
Общинският съвет:  
 1. Утвърждава формирането на маломерни, самостоятелни и слети 
паралелки през учебната 2020/2021 година в училищата на територията на 
община Каварна както следва:  
 

Средно училище „Стефан Караджа” гр. Каварна 

Клас  Брой 

уч. 

Задължителни

я минимум 

Брой 

паралелки 

VІІ б 14 18 1 маломерна 



 

 1 маломерна паралелка -14 ученика  

 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун 

Клас  Брой  

ученици 

Задължителния  

минимум 

Брой паралелки 

І- клас 6 16 1 самостоятелна/маломерна  
ІІ- клас 10 16 1 самостоятелна/маломерна  
III-клас 6 16 1 самостоятелна/маломерна  
IV -клас 8 16 1 самостоятелна/маломерна  
V-  клас  9 18 1 самостоятелна/маломерна  
VI - клас 6 18 1 самостоятелна/маломерна  
VII- клас 7 18 1 самостоятелна/маломерна  

  7 самостоятелни -маломерни паралелки- 52 ученика 

Професионална земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев” гр. 

Каварна 

Клас Брой 

 ученици 

Задължите

лния 

минимум 

Брой паралелки 

ХІ- клас 
Професия“ Администратор в 
туризма“ специалност 
„Организация и 
обслужването в 
хотелиерството.“ 
ХІI - клас  
професия- „Фермер” 621060,
специалност - 
„Производител на 
селскостопанска 
продукция”6210602 

15 
 
 
 
 
 
11 
 
 

18 
 
 
 
 
 
18 

1 самостоятелна/маломерна 
 
 
 
 
 
1 самостоятелна/маломерна 

 2 маломерни  паралелки - 26 ученика 

 2. Утвърждава формиране на групи с намален брой деца в детските 
градини на територията на община Каварна през учебната 2020/2021 година, 
както следва: 

   Детска градина „Калинка” с. Раковски 

Групи Брой деца 

І възрастова група 1 
ІІ възрастова група  1 
ІІІ възрастова група 2 
ІV възрастова група  2 

 



1 смесена разновъзрастова група- 6 деца 

 3. Община Каварна да осигури допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, като финансира разликата между 
норматива и действителния брой ученици в гореспоменатите паралелки и 
групи.  

По шеста точка от дневния ред „Извършена финансова 

инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова 

инспекция”. 

 
 Общинските съветници с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа 
„въздържал се” приеха  
  

 РЕШЕНИЕ № 163 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и финансова инспекция на 
Община Каварна  за законосъобразността свързана с отчетените просрочени 
задължения на общината към 31.12.2019 г. във връзка със спазването на чл. 
128, ал. 4 от Закона за публичните финанси, в т.ч. и относимите разпоредби 
от ЗПФ извършена от Агенция за държавна финансова инспекция, приема за 
информация доклад № ДИД7-ДЧ-5/28.05.2020 г. на Агенцията за държавна 
финансова инспекция. 
 

По седма точка от дневния ред „Избор на управител на „Каварна” 

ЕООД, град Каварна”. 

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

 РЕШЕНИЕ № 164 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 
закон във връзка с чл. 24 от Наредбата за упражняване на правата върху  
общинската част от капитала на търговските дружества на Община 
Каварна и проведен конкурс за възлагане на управлението на „КАВАРНА” 
ЕООД град Каварна, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Одобрява класирането, извършено от Комисията за провеждане на 
конкурс за избор на управител на „КАВАРНА” ЕООД град Каварна на 
кандидата, а именно:  

I място – Павлина Добрева с крайна оценка: Много добър (4,95). 
II място – Веселина Енчева с крайна оценка: Много добър (4,60).  



2. Определя Павлина Марчева Добрева за спечелила конкурса за 
възлагане управлението на „КАВАРНА” ЕООД. 

3. Възлага на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева, да 
сключи с избрания управител договор за възлагане управлението на 
„КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна, съгласно утвърдения с решение № 135 по 
протокол № 14 от 30.06.2020 г., проект на договор за възлагане на 
управлението.   
 

По осма точка от дневния ред „Одобряване на извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 

01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.” 

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

 РЕШЕНИЕ № 165 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, одобрява извършените 
разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 
01.05.2020 г. – 31.07.2020 г. в размер на 174,00 лв., отчетени като разход. 
 
 
 
 
 
Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

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


