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Препис-извлечение 

П Р О Т О К О Л  

      № 48 

 Днес, 04.10.2022 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе четиридесет и осмото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 12. По уважителни причини отсъстват Нина Ставрева, Дарина 
Маринова, Маруся Георгиева, Виктория Керчева и Адилина Колишева. 

 
Йордан Стоянов – председател на общински съвет–подложи на 

гласуване предложението към проекта на дневен ред да се добава т.21 
Питания. 
 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 1 гласа 
„въздържал се“ приеха предложението. 
 

Йордан Стоянов – председател на общински съвет – подложи на 
гласуване предложението т.21 Питания от проекта за дневен ред да стане 
т.1. 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“ приеха предложението. 

 
Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

новия проект за дневен ред от 21. 
 
Общинските съветници с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
 1. Питания 

2. Докладна записка вх. №440  относно одобряване на актуализирано 
разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на 
бюджета на община Каварна към 30.06.2022година. 
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3. Докладна записка с вх. №439 относно приемане на отчета за 
изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на 
одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година. 

4. Докладна записка вх. №472 относно одобряване на проектобюджет 
за 2023госина и актуализирана бюджетна прогноза за 2024г. и 2025г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни данъци. 

5. Докладна записка с вх. №433 относно утвърждаване и 
дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на 
територията на община Каварна за учебната 2022/2023 година. 
6. Докладна записка вх. №441 относно отпускане на временен безлихвен 
заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект 
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ 
находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община 
Каварна, област Добрич“ по програма за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020година. 

7. Докладна записка вх. №470 относно намерение за кандидатстване 
на община Каварна с проектно предложение по Процедура № 
BG06RDNP001-1.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици, и тротоари, и съоръженията, 
и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 година. 

8. Докладна записка вх. №474 относно отпускане на временен 
безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект 
ROBG-528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената, 
финансиран по програма IRNTERREG VA Румъния – България 2014-
2020година“. 

9. Докладна записка вх. №461 относно учредяване на безвъзмездно 
право на управление върху общински недвижим имот в град Каварна. 

10. По докладна записка вх. №480 относно съгласие за предоставяне 
за безвъзмездно управление на държавен имот. 

11. Докладна записка вх. №468 относно безвъзмездно право на 
управление върху имот общинска собственост и Отмяна на решение №98 от 
Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година. 
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12. Докладна записка с вх. №434 относно промяна на начина на 
трайно ползване от „лозе“ на „нива“ на поземлени имоти на територията на 
община Каварна. 

13. Докладна записка вх. №449 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна.  

14. Докладна записка вх. №450 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна. 

15. Докладна записка вх. №451 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. 

16. Докладна записка вх. №452 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна. 

17. Докладна записка вх. №442 относно определяне на размера на 
трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на 
кметства на населените места в община Каварна. 

18. Докладна записка вх. №443 относно одобряване на извършените 
разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 
01.04.2022г.-31.07.2022г. 

19. По докладна записка вх. №479 относно приемане на Годишен 
финансов отчет за 2021 година на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД,  в което 
Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

20. Докладна записка с вх. №436 относно отмяна на решение № 513 
по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 
04.08.2022 г. 

21. Докладна записка с вх. №437 отмяна на решение № 514 по 
протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 
г. 

 

По първа точка от дневния ред 
 

Питания 
В точка „Питания“ общинският съветник Мима Василева поиска 

обсъждане на казуса „КРЪСТЕВ“, като представи своите доводи и поиска 
от общински съвет, и от председателят на общински съвет да бъдат 
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възстановени правомощията на Красимир Кръстев, като общински 
съветник. В отговор Г-н Стоянов се обоснова, че общински съвет не е 
компетентен орган и председателят на общински съвет няма такива 
правомощия. Също така прочете писмо от ОИК, в което пише, че е било 
насрочено заседание, но поради липса на кворум не се е състояло и 
правомощията на Маруся Георгиева не са прекратени, както и не е издадено 
актуално удостоверение на Красимир Атанасов Кръстев. 

 

По втора точка от дневния ред 

Докладна записка вх. №440  относно одобряване на актуализирано 
разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение 
на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година. 

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“  приеха: 

 
 
РЕШЕНИЕ № 515 
 
 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 тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Каварна, Общински съвет Каварна: 

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 30.06.2022г., съгласно приложенията към докладната записка, както 
следва: 
 

По приходите в размер на 25 914 011лв.,съгласно Приложение №1. 
По разходите  в размер на 25 914 011лв.,съгласно Приложение №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 
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30.06.2022г., съгласно приложенията към докладната записка, както 
следва: 

 
По приходите в размер на 15 752 240лв.,съгласно Приложение №1. 
По разходите  в размер на 10 791 804лв.,съгласно Приложение №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 1 731 067лв., от тях    финансирани със средства по оперативни и 
други европейски програми 748 085лв., от дарения 59 919лв. и 923 063лв. 
са разходите по бюджет, съгласно Приложение №2. 
4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Каварна 
приема информацията за изпълнението на сметките за средства от 
Европейския съюз , съгласно Приложение №3  за приходите и 
Приложение № 4  за разходите към докладната записка. 

5. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Каварна 
приема информацията за изпълнението на  показателите по чл.45, ал.1,т.2 
от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с 
кметски наместници, съгласно Приложение №5. 

Приложения: 

 1.Приложение №1 Финансово-правна форма Бюджет от 01.01.2022г.-
30.06.2022г. 

 2.Приложение №2  Разчет за финансиране на капиталовите разходи 
от 01.01.2022г.-30.06.2022г. 

 3. Приложение №3  Отчет за изпълнение на сметките за средствата 
от Европейския съюз от 01.01.2022г.-30.06.2022г. – приходи 

 4. Приложение №4  Отчет за изпълнение на сметките за средствата 
от Европейския съюз от 01.01.2022г.-30.06.2022г. – разходи 

 5.Приложение №5  Информация за изпълнение на разходите на 
кметствата и населени места с кметски наместници към 30.06.2022г. 

По трета точка от дневния ред 
 

 Докладна записка с вх. №439 относно приемане на отчета за 
изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане 
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на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 
година. 

 

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха предложението. 

РЕШЕНИЕ № 516 
 
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 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна, 
Общински съвет Каварна: 

 

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община  Каварна за 2021г. по 
пълна бюджетна класификация както следва: 

1.1 По приходите в размер на 22 283 710лв., съгласно Приложение 
№1. 

1.2 По разходите в размер на 19 363 436лв., разпределени по дейности 
и параграфи, съгласно Приложение №1. 

1.3 Приема отчета за изпълнение на разходите на кметствата и 
населени места с кметски наместници към 31.12.2021г., съгласно 
Приложение №2 

1.4 Приема отчета за капиталовите разходи в размер на  9 174 040лв., 
съгласно Приложение № 3, от тях 7 521 489лв. финансирани със средства от 
Европейския съюз и по оперативни и други европейски програми, с 
финансиране по ПУДООС и дарения 231 708лв. и за сметка на бюджета 
1 420 843лв.  

1.5 Приема размера на изразходваните средства за посрещане на гости 
в размер на 8 187лв. 

1.6 Приема отчета за реализирани събития по календарния план на 
общината в размер на 180 378лв. 

1.7 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за 
читалищата в община Каварна за текуща дейност в размер на 38 700лв.  

1.8 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за 
спортните клубове в община Каварна в размер на 64 871лв. 

1.9 Приема отпуснатите субсидии за сметка на местни приходи за 
здравна дейност на МБАЛ – Каварна в размер на 305 000лв.  
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2. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския 
съюз , съгласно Приложение №4  за приходите и Приложение № 5  за 
разходите . 

3. На основание чл.9,ал.3 от Закона за общинския дълг и дълга на лицата по 
чл.8а  от ЗОД /търговските дружества с общинско участие в капитала/, 
приема съгласно Приложение №6  

4.На основание чл.140,ал.1 от ЗПФ, приема одитирания отчет за изпълнение 
на бюджета за 2021г., заедно с одитен доклад на Сметната палата за 
извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на 
община Каварна за 2021г. 

 

Приложения: 

 1.Приложение №1 Финансово-правна форма Бюджет от 01.01.2021г.-
31.12.2021г. 

 2.Приложение №2 Разчет за финансиране на капиталовите разходи от 
01.01.2021г.-31.12.2021г. 

 3.Приложение №3 Отчет за изпълнение на разходите на кметствата и 
населени места с кметски наместници към 31.12.2021г. 

 4.Приложение №4 Отчет за изпълнение на сметките за средствата от 
Европейския съюз от 01.01.2021г.-31.12.2021г. - приходи 

 5.Приложение №5 Отчет за изпълнение на сметките за средствата от 
Европейския съюз от 01.01.2021г.-31.12.2021г. - разходи 

 6.Приложение №6 Отчет за общинския дълг, издадените общински 
гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона 
за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021г. 

 7.Приложение №7 Доклад за изпълнението на бюджета за 2021г. 

  8.Приложение №8 ГФО на община Каварна за 31.12.2021г. 

 9.Приложение №9 Одитен доклад на Сметната палата №0100301322 
за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на 
община Каварна за 2021г. 

10. Приложение № 10 Протокол от публичното обсъждане на отчета 
на бюджета за 2021 година . 
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По четвърта точка от дневния ред 
 
Докладна записка вх. №472 относно одобряване на 

проектобюджет за 2023госина и актуализирана бюджетна прогноза за 
2024г. и 2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни данъци. 
 

Общинските съветници с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 гласа 
„въздържал се“ не приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 517 
 
На основание чл. 21, ал.1 т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.83,ал.2 от Закона за публичните финанси и 
чл.16,ал.8 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 проектобюджета за 2023г. и актуализираната бюджетна 
прогноза за периода 2024г. и 2025г. на постъпленията от местни приходи и 
на разходите за местни дейности съгласно Приложение №1. 

Приложения: 

Приложение № 1 Прогноза за периода 2024г. и 2025г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности , 
Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
разходи за 2022 и 2023г.,Прогноза за общинския дълг (включително и 
намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за 
периода 2023-2025г. на община Каварна 

 
 

По пета точка от дневния ред 
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Докладна записка с вх. №433 относно утвърждаване и 
дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на 
територията на община Каварна за учебната 2022/2023 година. 
 

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

РЕШЕНИЕ № 518 
 

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 от Наредба за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., Обн. ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. 
и доп. ДВ бр. 31 от 10.04.2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 105 от 18.12.2018 г., изм. 
и доп. ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 101 от 27.12.2019 г., изм. 
и доп. ДВ бр. 33 от 07.04.2020 г., доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., доп. ДВ бр. 
77 от 01.09.2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 92 от 27.10.2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 
13 от 16.02.2021 г., изм. и доп. ДВ бр. 56 от 06.07.2021 г., доп. ДВ бр. 87 от 
19.10.2021 г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 25.01.2022 г. и във връзка с чл. 294, т. 
2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински 
съвет – Каварна: 

1. Утвърждава формирането на маломерни, самостоятелни паралелки 
през учебната 2022/2023 година в училищата на територията на община 
Каварна както следва:  

1.1. Основно училище ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Белгун 
Клас  Брой  

ученици 
Задължителен  
минимум 

Брой паралелки 

І клас 6 16 1 самостоятелна, маломерна 
ІІ клас 9 16 1 самостоятелна, маломерна 
III клас 9 16 1 самостоятелна, маломерна 
IV клас 7 16 1 самостоятелна, маломерна 
V клас  8 18 1 самостоятелна, маломерна 
VI клас 10 18 1 самостоятелна, маломерна 
VII клас 4 18 1 самостоятелна, маломерна 

7 самостоятелни - маломерни паралелки – 53 ученици 

1.2.  Професионална земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев”, гр. 
Каварна 

Клас Брой Задължителе Брой паралелки 
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ученици 

н минимум 

VIII клас – Професия 
„Администратор в 
туризма“, специалност 
„Организация и 
обслужването в 
хотелиерството“ 

13 18 1 самостоятелна, 
маломерна 
 

VIII клас – Професия 
„Растениевъд“, 
специалност 
„Полевъдство“ 

15 18 1 самостоятелна, 
маломерна 
 

ІХ клас – Професия 
„Растениевъд“, 
специалност 
„Полевъдство“ 

17 18 1 самостоятелна, 
маломерна 
 

Х клас – Професия 
„Фермер“, специалност 
„Производител на 
селскостопанска 
продукция“ и професия 
„Администратор в 
туризма“, специалност 
„Организация и 
обслужването в 
хотелиерството“ 

14 18 1 маломерна 

Х клас – Професия 
„Техник – растениевъд“, 
специалност 
„Полевъдство“ 

16 18 1 самостоятелна, 
маломерна 
 

ХІI клас – Професия“ 
Администратор в 
туризма“, специалност 
„Организация и 
обслужването в 
хотелиерството“ 

14 18 1 самостоятелна, 
маломерна 
 

ХІI клас – Професия 
„Растениевъд”, 

8 
 

18 1 
самостоятелна/маломерн
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специалност 
„Полевъдство“ 6210302  
 

 а 
 

7 маломерни  паралелки – 97 ученици 

1.3. Средно училище „Стефан Караджа”, гр. Каварна 

Клас  Брой  
ученици 

Задължителен 
минимум 

Брой паралелки 

VI клас 14 18 1 самостоятелна, 
маломерна 
 

1 самостоятелна, маломерна  паралелка – 14 ученици 

 

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

 
 

По шеста точка от дневния ред 
 

Докладна записка вх. №441 относно отпускане на временен 
безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект 
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ 
находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община 
Каварна, област Добрич“ по програма за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020година. 
 

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

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 глас „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 519 
 

              На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.5 чл. 104,  ал.1, т.5 и 
чл.124 от ЗПФ и чл.34, ал.1 от Наредбата за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза на местните дейности и за съставяне, приемане, 
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изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна, Общински съвет 
Каварна: 
 1.Дава съгласие да се ползва от общинския бюджет временен 
безлихвен заем в размер на 10 000 лева за финансиране на плащания по 
проект „ Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „ Стефан 
Караджа“ находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на гр. Каварна, 
община Каварна, област Добрич“ , финансиран със средства по програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
 2. Средствата да се възстановят по бюджета на общината след 
окончателното им получаване от финансиращия орган. 
 3. Възлага на кмета на общината да извърши последващи действия  
произтичащи от настоящото решение. 
 
 

По седма точка от дневния ред 
 

Докладна записка вх. №470 относно намерение за кандидатстване 
на община Каварна с проектно предложение по Процедура № 
BG06RDNP001-1.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици, и тротоари, и 
съоръженията, и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 
година. 

 
Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха“ 
 
РЕШЕНИЕ № 520  

 
На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 

1. Дава съгласие община  Каварна да кандидатства за финансиране по 
Процедура чрез подбор на проектни предложения № 
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BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
ПРСР 2014 – 2020 г. за реконструкция и рехабилитация на ул. 
„Георги Кирков“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Христо Ботев“ в 
гр. Каварна в частта от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Сава Ганчев“. 

2. Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на 
приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Каварна 
2021-2027 г. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия във връзка кандидатстване и реализиране на проектното 
предложение при неговото евентуално   одобрение. 
Приложение:  

- Условия  за  кандидатстване. 
 

По осма точка от дневния ред 
 

Докладна записка вх. №474 относно отпускане на временен 
безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект 
ROBG-528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената, 
финансиран по програма IRNTERREG VA Румъния – България 2014-
2020година“. 

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 521 
 
На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, чл.5,чл.104,ал.1,т.5 и чл.124 

от ЗПФ и чл.34,ал.1 от Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза на местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Каварна, Общински съвет Каварна: 
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1.Дава съгласие да се ползва от общинския бюджет временен 
безлихвен заем в размер на 65 700 лева за финансиране на плащания по 
проект ROBG-528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на 
Вселената, финансиран по програма IRNTERREG VA Румъния-България 
2014-2020г. изпълняван от Исторически музей Каварна 2.Средствата да се 
възстановят по бюджета на общината след окончателното им получаване 
от финансиращият орган. 

3.Възлага на кмета на общината да извърши по следващи действия 
произтичащи от настоящото решение. 

 

 
По девета точка от дневния ред 

 
 Докладна записка вх. №461 относно учредяване на безвъзмездно 

право на управление върху общински недвижим имот в град Каварна. 
 

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 522 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местната администрация и местното 
самоуправление, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 69, чл. 
70, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за реда на придобиване, разпореждане и 
управление на общинско имущество на Общински съвет Каварна, писмо с вх. 
№ ЕО-535/29.08.2022 г. и с вх. № ОС-10-55-001/18.02.2022 г. от Агенция за 
социално подпомагане, Общински съвет – Каварна: 

1. Дава съгласие да се учреди на Агенция за социално подпомагане с 
ЕИК 121015056, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Триадица“ 
№ 2, за нуждите на Дирекция за социално подпомагане гр. Каварна, 
безвъзмездно право на управление върху част с обща площ от 321 кв.м. от 
двуетажна административна сграда с идентификатор № 35064.501.1183.3 по 
КККР на гр. Каварна, с административен адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” 
№ 27, актувана с АПОС № 2593/30.09.2009 г., представляваща част от първи 
етаж с обща площ от 84 кв.м и цял втори етаж с площ от 237 кв.м. състоящи се 
от офис помещения и обслужващи части, за срок от 10 (десет) години.  
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2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия. 
 

Приложение: 
1. . № ЕО-535/29.08.2022 г. и с вх. № ОС-10-55-001/18.02.2022 г. от 
Агенция за социално подпомагане.; 
2. АПОС № 2593/30.09.2009г.; 
3. Схеми на сграда;  
4. Скица на СГКК-Добрич. 

 
По десета точка от дневния ред 

 
По докладна записка вх. №480 относно съгласие за предоставяне 

за безвъзмездно управление на държавен имот. 
 Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 

гласа „въздържал се“ приеха: 
 
РЕШЕНИЕ № 523 
 
На основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 2 от Закона за 
държавната собственост и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на 
закона за държавната собственост, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за предприемане на действия по приемане на 
безвъзмездно управление на държавни имоти, представляващи 
изградени брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения, Буна 1, 
представляваща поземлен имот с идентификатор 35064.501.3604, с 
площ 4834 кв.м. и Буна 2, представляваща поземлен имот с 
идентификатор 35064.501.3603, с площ 1862 кв.м. по КККР на гр. 
Каварна.  

2.Възлага на кмета на Община Каварна след решение на 
Министерски съвет да сключи договор с Областния управител на 
Област Добрич. 

 
Приложение:   
1. Копие на писмо с вх. № РД-01-5382/25.10.2017 г.; 
2. Копие на писмо с вх. № ОС-10-207-001/23.07.2022 г.; 
3. Скица на имотите от СГКК  
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По единадесета точка от дневния ред 
 

  Докладна записка вх. №468 относно безвъзмездно право на 
управление върху имот общинска собственост и Отмяна на решение 
№98 от Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година. 
 
Общинските  съветници с 12 ''за'', 0 гласа ''против'' и 0 гласа ''въздържал се''  
приеха предложението: 

 

РЕШЕНИЕ № 524 
Общински съвет – Каварна, отлага докладна записка с №468 от Йордан 

Стоянов – Председател на Общински съвет - Каварна, относно безвъзмездно 
право на управление върху имот общинска собственост и Отмяна на 
решение №98 от Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година., 
за доуточняване и разглеждане на следващо заседание на Общински съвет.  

Мима Василева– изп. функциите на зам. председател на общинския съвет – 
г-н Стоянов моля да поемете воденето по следващата точка. 

 Йордан Стоянов – Председател на общинския съвет – Г-жо Василева, 
благодаря поемам воденето на заседанието. 

 

 

 

 По дванадесета точка от дневния ред 
 

Докладна записка с вх. №434 относно промяна на начина на 
трайно ползване от „лозе“ на „нива“ на поземлени имоти на 
територията на община Каварна.  

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

РЕШЕНИЕ № 525 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Закона за собствеността и 
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ползването на земеделските земи и чл. 3, ал. 1 и чл. 78а от Правилника 
за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, Общински съвет – Каварна реши:  
             1. Дава съгласие да се проведе процедура за промяна на начина 
на трайно ползване от „лозе” в друг вид земеделски нужди – „нива” на 
следните поземлени имоти, частна общинска собственост: 

 ПИ с идентификатор 04090.19.142 по КККР на с.Било с площ от 
38.141 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, 
начин на трайно ползване: лозе, IIIкатегория, за който е съставен 
АЧОС № 2210/ 13.01.2010г., вписан акт 59, т. I, вх.р. 
№181/27.01.2010г. на СВ Каварна 

 ПИ 35064.119.11 по КККР на гр.Каварна с площ от 6,001 дка, 
трайно предназначение на територията: земеделска, начина на 
трайно ползване: лозе, III категория, за който е съставен АЧОС 
№2285/ 25.04.2013г., вписан акт №136, т. IV, вх.р. № 1200/ 
29.04.2013г. на СВ Каварна.    

             2. Възлага на  кмета на Община Каварна – Елена Балтаджиева, 
да предприеме необходимите законови действия по изпълнение на 
процедурите по промяна на начина на трайно ползване на имотите, 
подробно описани в т.1 и отразяването им в кадастралната карта и 
кадастралните регистри на землищата. 
 
             Приложение:                                                     
     - АЧОС № 2210/ 13.01.2010 г., вписан акт 59, т. I, вх. р. №181/ 
27.01.2010г. на СВ Каварна; АЧОС № 2285/ 25.04.2013 г., вписан акт 
№ 136, т. IV, вх. р. № 1200/ 29.04.2013г. на СВ Каварна 
     - скици с № 15-684058; 15-684067 от 21.06.2022 г.на СГКК 
Добрич. 
                - служебна бележка с вх. № РД-01-5328/ 05.12.2012г. и 
служебна бележка изх.№ 05-03-291-1/ 05.04 .2022г от ИАЛВ    

 
По тринадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка вх. №449 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна. 
Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
РЕШЕНИЕ № 526 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 8 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–10-162/20.04.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 173 кв.м., актуван с АЧОС № 
6085/09.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
65543.501.114 по КККР на с. Свети Никола, представляващ УПИ XVII-
59,75, кв.8 по действащия регулационен план на с. Свети Никола, целият с 
площ от 2323 кв.м., в който съсобственика участва с 2150  кв.м., съгласно 
нотариален акт № 151, вх. рег. № 598, том II, дело № 304 от 06.04.2021 г. на 
СВ.  Издадена е данъчна оценка на стойност 525,90 лв. и е изготвена пазарна 
оценка от независим оценител в размер на  3979,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 3979,00 лв. 
без ДДС (три хиляди деветстотин седемдесет и девет лева), съгласно 
пазарна оценка изготвена от независим оценител на имоти.  

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

 
Приложение: 
1. Искане с вх. № ОС–10-162/20.04.2022 г.; 
2. Скица на СГКК-Добрич; 
3. Скица извадка от действащ ПУП 
4. АЧОС № 6085/09.08.2022 г.; 
5. Нотариален акт № 151, вх. рег. № 598, том II, дело № 304 от 

06.04.2021 г. на СВ; 
6. Пазарна оценка; 
7. Данъчна оценка. 

 
 

По четиринадесета точка от дневния ред 
 

Докладна записка вх. №450 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община 
Каварна. 

Общинските съветници с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 527 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 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-10-115/17.03.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 62 кв.м., актуван с АЧОС № 
6083/09.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
72693.511.328 по КККР на с. Топола, представляващ УПИ IX, кв.173 по 
действащия регулационен план на с. Топола, целият с площ от 541 кв.м., в 
който съсобственика участва с 479  кв.м., съгласно договор за продажба на 
Общински недвижим имот от 26.08.1994 г.  Издадена е данъчна оценка на 
стойност 172,60 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в 
размер на  1550,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1550,00 лв. 
без ДДС (хиляда петстотин и петдесет лева), съгласно пазарна оценка 
изготвена от независим оценител на имоти. 

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

 
 

По петнадесета точка от дневния ред 
 

Докладна записка вх. №451 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. 

Общинските съветници с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 528 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 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–10-162/20.04.2022 г., Общински съвет – Каварна реши: 

 
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 49 кв.м., актуван с акт № 
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6084/09.08.2022 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 
6041/17.08.2021 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
48828.501.9555 по КККР на с. Могилище, представляващ УПИ XIV-111, 
кв.17 /стар ПУП-ПРЗ/ и УПИ XIX-9555, кв. 17 по действащия ПУП-ПР, 
целият с площ от 649 кв.м., в който съсобственика участва със 600  кв.м., 
съгласно нотариален акт № 46, вх. рег. № 1774, том VI, дело № 951 от 
12.08.2021 г. на СВ.  Издадена е данъчна оценка на стойност 102,30 лв. и е 
изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  735,00 лв. без 
ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 735,00 лв. 
без ДДС (седемстотин тридесет и пет лева), съгласно пазарна оценка 
изготвена от независим оценител на имоти.  

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

 
 

По шестнадесета точка от дневния ред 
 

Докладна записка вх. №452 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна. 
 

Общинските съветници с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 529 
 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 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–10-218/14.06.2022 г., Общински съвет – 
Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 115 кв.м., актуван с АЧОС № 
6086/09.08.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
35064.501.3387 по КККР на гр. Каварна, представляващ УПИ XIV-3387, 
кв.185 по действащия регулационен план на гр. Каварна, целият с площ от 
1052 кв.м., в който съсобственика участва с 937  кв.м., съгласно нотариален 
акт № 71, вх. рег. № 970, том III, дело № 338 от 06.03.2009 г. на СВ.  Издадена 
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е данъчна оценка на стойност 1248,10 лв. и е изготвена пазарна оценка от 
независим оценител в размер на  5290,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 5290,00 лв. 
без ДДС (пет хиляди двеста и деветдесет  лева), съгласно пазарна оценка 
изготвена от независим оценител на имоти. 

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

 
 

По седемнадесета точка от дневния ред 
 

Докладна записка вх. №442 относно определяне на размера на 
трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на 
кметства на населените места в община Каварна. 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 530 
 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл.38 ал. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5 ал.1 т.4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, определя основното 
трудово възнаграждение на Кмета на община Каварна и кметовете на 
кметства, считано 01.07.2022 г. както следва:  

1.1. Кмета на община Каварна - възнаграждение в размер на 3740 лева. 
 1.2. Кмет на кметство с .Българево - възнаграждение в размер на 1727 
лева.  

1.3. Кмет на кметство с. Септемврийци - възнаграждение в размер на 
1331лева. 

 1.4. Кмет на кметство с. Белгун - възнаграждение в размер на 1276 
лева.  

2. На основание чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията 
на работната заплата и чл.24 ал. 1 от Колективен трудов договор , към 
основните месечни възнаграждения определени в т.1 , се начисляват 
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален 
опит в размер на 1 % за всяка прослужена година. 

 
По осемнадесета точка от дневния ред 
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Докладна записка вх. №443 относно одобряване на извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 
01.04.2022г.-31.07.2022г. 

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 531 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, одобрява извършените разходи за 
командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.04.2022г. – 
31.07.2022г в размер на 172,00лв., отчетени като разход. 

По деветнадесета точка от дневния ред 
 

По докладна записка вх. №479 относно приемане на Годишен 
финансов отчет за 2021 година на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД,  в 
което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

 
Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
РЕШЕНИЕ № 532 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с Чл. 137 ал. 1 т. 3 от 
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2021 г. на „БИЗОНЕ“ 
ЕООД – гр. Каварна. 

2. Приема финансовия резултат на „БИЗОНЕ“ ЕООД – гр. 
Каварна, който е печалба в размер на 13хил. лв., като същия се отнесе 
за покриване на загуби от минали години. 

Приложение: Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД с  вх. № 478/ 
19.09.2022 г..   

По двадесета точка от дневния ред 
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Докладна записка с вх. №436 относно отмяна на решение № 513 
по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 
04.08.2022 г. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 533 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.9 

от същия и ЗАПОВЕД №АдК – 04-13/17.08.2022г. с вх.№429/19.08.2022г. на 
Областния управител на област Добрич, Общински съвет -  Каварна реши: 

1.Отмея решение №513 по протокол №47 от заседанието на Общински 
съвет, проведено на 04.08.2022г. 

 
Приложение: 
1. Докладна записка с вх.№405 от 03.08.2022г. 
2. ЗАПОВЕД №АдК – 04-13/17.08.2022г. с вх.№429/19.08.2022г. на 

Областния управител на област Добрич. 
3. решение №513 по протокол №47 от заседанието на Общински 

съвет, проведено на 04.08.2022г. 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред 
 

Докладна записка с вх. №437 относно отмяна на решение № 514 
по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 
04.08.2022 г. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 534 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.9 

от същия и ЗАПОВЕД №АдК – 04-12/17.08.2022г. с вх.№429/19.08.2022г. на 
Областния управител на област Добрич, Общински съвет -  Каварна реши: 

1.Отмея решение №514 по протокол №47 от заседанието на Общински 
съвет, проведено на 04.08.2022г. 
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Приложение: 
1. Докладна записка с вх.№406 от 03.08.2022г. 
2. ЗАПОВЕД №АдК – 04-12/17.08.2022г. с вх.№429/19.08.2022г. на 

Областния управител на област Добрич. 
3. решение №514 по протокол №47 от заседанието на Общински 

съвет, проведено на 04.08.2022г. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общински съвет 
– Каварна закри заседанието в 18:15 часа 

 

Протоколчик:       (П)                            Председател:          (П) 

   Н.Петрова                                                   инж. Йордан Стоянов 
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