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Препис 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 34 

 Днес, 26.10.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе тридесет и четвъртото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват 16. Отсъства Красимир Кръстев – без уведомление.  

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

предложението докладна записка с вх.№ 1294 да отпадне от проекта за 

дневен ред.   

 

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

„въздържал се“ приеха предложението. 

 

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

предложението докладна записка с вх.№ 1321 да бъде включена в т.23 от 

проекта за дневен ред. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ приеха предложението. 

 

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

дневния ред от 27 точки с така предложените промени. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с вх.№ 1293 относно даване на съгласие за 

участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на 

доброволците в Република България“. 

2. Докладна записка с вх.№ 1306 относно одобряване на 

проектобюджет за 2022г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 

2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности. 

3. Докладна записка с вх.№ 1314 относно определяне на 

представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание 
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на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Добрич“ АД град Добрич, насрочено на 19.11.2021г. 

4. Докладна записка с вх. № 1300 относно приемане на Годишен 

финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което 

Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

5. Докладна записка с вх. № 1301 относно приемане на Годишен 

финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което 

Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

6. Докладна записка с вх.№ 1277 относно упълномощаване на кмета 

на община Каварна Елена Балтаджиева 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 ДБФП №08/07/2/0/00657 от 

26.03.2018г. 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“.  

7. Докладна записка с вх.№ 1278 относно упълномощаване на кмета 

на община Каварна Елена Балтаджиева 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 авансовото плащане по 

ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. 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“.  

8. Докладна записка с вх.№ 1303 относно упълномощаване на кмета 

на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, 

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

„Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена 

стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-

0039-C02 от 10.03.2020г. по 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“.  

9. Докладна записка с вх.№ 1304 относно упълномощаване на кмета 

на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, 

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

„Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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№BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по 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.  

10. Докладна записка с вх.№ 1298 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за ПИ с 

идентификатори 77044.15.223, 77044.15.222 и 77044.15.80 по КК и КР на с. 

Хаджи Димитър, общ. Каварна. 

11. Докладна записка с вх.№ 1299 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I в кв. 70 по 

регулационния план /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна. 

12. Докладна записка с вх.№ 1297 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

13. Докладна записка с вх.№ 1280 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

14. Докладна записка с вх.№ 1281 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

15. Докладна записка с вх.№ 1282 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

16. Докладна записка с вх.№ 1283 прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот в с. Камен бряг. 

17. Докладна записка с вх.№ 1287 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

18. Докладна записка с вх. № 1288 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

19. Докладна записка с вх.№ 1284 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

20. Докладна записка с вх.№ 1285 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

21. Докладна записка с вх. № 1290 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

22. Докладна записка с вх. № 1291 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

23. Докладна записка с вх.№ 1321 относно намерение за 

кандидатстване на Община Каварна за безвъзмездна финансова помощ с 

проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: 

„Повишена способност на месните общности да намаляват емисиите и да 

се адаптират към променящия се климат“ по Програма: Опазване на 
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околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. 

24. Докладна записка с вх.№ 1295 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост – трайно предназначение на 

територията: земеделска с начина на трайно ползване „Лозе“ в землището 

на гр. Каварна. 

25. Докладна записка с вх.№ 1296 относно продажба на поземлен  

имот частна общинска собственост – трайно предназначение на 

територията: земеделска с начина на трайно ползване „изоставена орна 

земя“ в землището на гр. Каварна. 

26. Докладна записка с вх.№ 1286 относно учредяване на право на 

ползване върху имоти общинска собственост за риболовни дейности в 

землището на с. Българево. 

27. Докладна записка с вх.№ 1292 относно определяне на минимални 

и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на 

община Каварна. 

 
 

По първа точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1293 относно даване на съгласие за 

участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на 

доброволците в Република България“. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 344 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 

17, ал. 1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Национална 

асоциация на доброволците в Република България“ Общинският съвет – 

Каварна: 

1. Дава съгласие Община Каварна да членува в Сдружение с 

нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република 

България“, с ЕИК 176802908. 

 2. Определя за представител на Община Каварна в Сдружението 

Елена Матеева Балтаджиева – кмет на Община Каварна. 
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По втора точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1306 относно одобряване на 

проектобюджет за 2022г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 

2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности. 

 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 7 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ №345 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 83, ал.2 от ЗПФ 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 2022г. и актуализирана бюджетната 

прогноза за периода 2023 и 2024г. на постъпленията от местни приходи и 

на разходите за местни дейности съгласно приложение №1. 

 

Приложение: Прогноза за периода 2021-2024г. постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности. 

 

 

По трета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1314 относно определяне на 

представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Добрич“ АД град Добрич, насрочено на 19.11.2021г 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ №346 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 223, ал.1 от 

Търговския закон Общинският съвет – Каварна 
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1. Определя представител на община Каварна в извънредното Общо 

събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД град Добрич да е Елена 

Матеева Балтаджиева – Кмет на община Каварна. 

2. Определя резервен представител на община Каварна (при 

невъзможност кметът на общината да участва) в извънредното Общо 

събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД град Добрич да е 

Митко Димитров Недев – зам.-кмет „Финанси и икономическо развитие“ в 

община Каварна. 

3. Упълномощава представителя на Община Каварна в извънредното 

Общо събрание на акционерите 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“ 

5. по т.5 – „за“ 

 

 

По четвърта точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1300 относно приемане на Годишен 

финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което 

Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 347 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 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 годишен финансов отчет за 2020г. на „КАВАРНА“ ЕООД 

гр. Каварна. 

2. Приема годишния финансов резултат на „Каварна ЕООД“ – гр. 

Каварна, който е загуба в размер на 159 000 лв., като част от загубата в 

размер на 50 000 лв. се покрие от Община Каварна за сметка на 

компенсирани промени в частта за местни дейности на общинския бюджет 

и се предостави като трансфер на дружеството за изплащане на 

задължения по изпълнителни дела, а разликата от 109 000 лв. да остане 

като непокрита загуба от минали години. 
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Приложение: Годишен финансовo-счетоводен отчет за 2020г. на 

дружеството „КАВАРНА“ ЕООД 

 

 

По пета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1301 относно приемане на Годишен 

финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което 

Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

 

Общинските съветници с 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 11 гласа 

„въздържал се“ не приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 348 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 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. Не приема годишен финансов отчет за 2020г. на „БИЗОНЕ“ ЕООД 

гр. Каварна. 

2. Не приема годишния финансов резултат на „БИЗОНЕ“ ЕООД – гр. 

Каварна, който е загуба в размер на 38 000 лв., като същия се отнесе като 

непокрити загуби от минали години. 

Приложение: Годишен финансово-счетоводен отчет за 2020 г. на 

дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД. 

 

По шеста точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1277 относно упълномощаване на 

кмета на община Каварна Елена Балтаджиева 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 ДБФП 

№08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. 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“.  
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Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 349 

 

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 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №08/07/2/0/00657 от 

26.03.2018г. 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” 

  

Общинският съвет Каварна 
 

РЕШИ: 
 

1.  Упълномощава  Кмета  на  община  Каварна  да  подпише  Запис  

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

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр. 

София, бул. ”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от 

Борис Михайлов – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА, в 

размер на 147 924,19 лв. (сто четиридесет и седем хиляди деветстотин 

двадесет и четири лева и деветнадесет ст.), за обезпечаване на 100% от 

данък добавена стойност (ДДС) върху авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №08/07/2/0/00657 от 

26.03.2018г. 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”. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да подготви и представи 

Запис на заповед пред ДФ „Земеделие”- РА. 

 

По седма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1278 относно упълномощаване на 

кмета на община Каварна Елена Балтаджиева 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 авансовото 
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плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. 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“. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 350 

 

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 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №08/07/2/0/00657 от 

26.03.2018г. 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” 

Общинският съвет Каварна 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  Кмета  на  община  Каварна  да  подпише  Запис  

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

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр. 

София, бул. ”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от 

Борис Михайлов – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА, в 

размер на 739 621,09 лв. (седемстотин тридесет и девет хиляди шестстотин 

двадесет и един лева и девет ст.), за обезпечаване на 100% от авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. 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”. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да подготви и представи 

Запис на заповед пред ДФ „Земеделие”- РА. 
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По осма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1303 относно упълномощаване на 

кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис 

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

полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на 

данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане 

по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по 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“. 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 351 

 

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 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-

7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по 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"  

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 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр. 

София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, в размер на  

95 391,76 (деветдесет и пет хиляди триста деветдесет и един лв. и 

седемдесет и шест ст.), за обезпечаване на 100 % от размера на данък 

добавена стойност (ДДС) върху заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

№BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по 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 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
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7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 

райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез 

бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните 

и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 

образование“ 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 г. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Договор 

№BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г.  и да ги представи пред 

ДФ „Земеделие”- РА. 

 

 

По девета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1304 относно упълномощаване на кмета 

на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на 

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

на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на 

авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по 

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. 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 352 

 

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 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-

7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по 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"  
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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 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр. 

София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, в размер на  

476 958,82 лв. (четиристотин седемдесет и шест хиляди деветстотин 

петдесет и осем лв. и осемдесет и две ст.), за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 

10.03.2020г. по 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 Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 

значение в селските райони, която включва основно или средно училище, 

финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 

10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

предучилищното и училищното образование“ 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 г. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Договор 

№BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г.   и да ги представи пред 

ДФ „Земеделие”- РА. 

 

 

По десета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1298 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за 

ПИ с идентификатори 77044.15.223, 77044.15.222 и 77044.15.80 по КК и 

КР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна. 
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Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 353 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т.3 и т. 6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 124б, ал. 1 с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изменение 

на плана за регулация на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, в обхвата на кв. 

8 и кв. 8а по  РП на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, представена Скица – 

предложение и становище на главния архитект на община Каварна, 

Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, 

ал. 1 от ЗУТ (собственик на ПИ с идентификатор 77044.15.223 по КК и КР 

на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна) за изработване на Подробен 

устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за ПИ с 

идентификатори 77044.15.223, 77044.15.222 и 77044.15.80 по КК и КР на с. 

Хаджи Димитър, общ. Каварна. 

2. Одобрява задание и допуска изработването на проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за ПИ с 

идентификатори 77044.15.223, 77044.15.222 и 77044.15.80 по КК и КР на с. 

Хаджи Димитър, общ. Каварна. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

 

По единадесета точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх.№ 1299 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ 

- Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I в кв. 70 по 

регулационния план /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна. 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 354 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т.3 и т. 6 от 
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ЗУТ, във връзка с чл. 124б, ал. 1 с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изменение 

на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в обхвата на кв. 70 по 

РП на гр. Каварна, общ. Каварна, представена Скица – предложение и 

становище на главния архитект на община Каварна, Общински съвет 

Каварна реши: 

1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, 

ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Изменение на плана за регулация /ИПР/ за разделяне на УПИ I  и създаване 

на 10 нови самостоятелни УПИ в кв.70 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна 

идентичен. 

2. Одобрява задание и допуска изработване на проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ 

I в кв. 70 по регулационния план /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

  

По дванадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1297 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 355 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, 

Общински съвет Каварна приема промени в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Каварна за 2021 година, както следва: 

1.  В „т. ІІІ Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 

непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на 

ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, подточка „В” 

„Имоти, върху които община Каварна има намерение да учреди вещни 

права” добавят се нови  т.8 и т.9 както следва: 
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„8. ПИ с идентификатор 07257.28.333 по КККР на с. Българево, общ. 

Каварна, с площ от 8.031дка, начин на трайно ползване – скала, АЧОС 

№2688/10.03.2016г.“ 

„9. Част от ПИ с идентификатор 07257.28.333 по КККР на с.  

Българево, общ. Каварна, с площ 0.500 дка., целия с площ от 8.031дка, 

начин на трайно ползване – скала, АЧОС №2689/10.03.2016г.“ 

2.  В „т. ІІІ Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 

непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на 

ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, подточка „Б” 

„Имоти, които община Каварна има намерение да продаде” добавят се 

нови  т.67, т.68, т.69, т.70, т.71 и т.72  както следва: 

 „67. ПИ с идентификатор 35064.501.637 по КККР на гр. Каварна, с 

площ 250 кв. м., УПИ IV, кв.128   по действащия регулационен план на гр. 

Каварна, АЧОС 4515/10.09.2008г.“ 

„68. ПИ с идентификатор 35064.501.4186 по КККР на гр. Каварна, с 

площ 426 кв. м., УПИ I, кв.171   по действащия регулационен план на гр. 

Каварна, АЧОС 5065/28.02.2012г.“ 

 „69. ПИ с идентификатор 35064.501.4312 по КККР на гр. Каварна, с 

площ 447 кв. м., УПИ VIII, кв.213   по действащия регулационен план на 

гр. Каварна, АЧОС 5412/25.09.2014г.“ 

„70. ПИ с идентификатор 35064.112.49 по КККР на гр. Каварна, с 

площ 4108 кв. м., Каварна, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: лозе, АЧОС 2692/11.07.2017г.“ 

„71. ПИ с идентификатор 35064.112.127 по КККР на гр. Каварна, с 

площ 9182 кв. м., Каварна, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, АЧОС 

2692/11.07.2017г.“ 

 

 

По тринадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1280 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

 

 Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 356 
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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 

заявление с вх. № ОС–10-286/05.07.2021г. Общински съвет – Каварна 

реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 2 кв. м., актуван с АЧОС № 

6035/09.08.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

72693.510.954 по КККР на с. Топола, идентичен с УПИ V, кв.30 по 

действащия регулационен план на с. Топола, целият с площ от 665 кв. м., в 

който съсобственикът участва с 663 кв. м, съгласно договор за продажба на 

недвижим имот от 29.06.2001г. вписан акт №9, том VI, рег.1849 от 

09.07.2001г. на СВ Каварна, договор за продажба на недвижим имот от 

27.07.2006г. вписан акт №79, том VII, рег.4070 от 31.07.2006г. на СВ 

Каварна, Имотът е с данъчна оценка – 6.10 лв. и е изготвена пазарна 

оценка от независим оценител в размер на  58.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 58.00 лв. 

без ДДС( петдесет и осем лева) съгласно пазарна оценка изготвена от 

оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

 

По четиринадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1281 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 357 
 

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 

заявление с вх. № ОС–10-283/30.06.2021 Общински съвет – Каварна реши: 
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1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 78 кв. м., актуван с АЧОС 

№ 6036/09.08.2021г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 72693.510.773 по КККР на с. Топола, идентичен с УПИ XII, 

кв.37 по действащия регулационен план на СО Топола, целият с площ от 

618 кв. м., в който съсобственикът участва с 540 кв. м, съгласно 

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  №116, том IV, 

рег.1168, д.655 от 10.06.2021г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

217.20 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

2184.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 

2184.00 лв. без ДДС( две хиляди сто осемдесет и четири лева) съгласно 

пазарна оценка изготвена от 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 с вх.№ 1282 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 358  

 

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 

заявление с вх. № ОС–10-284/30.06.2021г. Общински съвет – Каварна 

реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 55 кв. м., актуван с АЧОС 

№ 5812/29.10.2018г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 72693.510.753 по КККР на с. Топола, идентичен с УПИ 

XIII-104, кв.36 по действащия регулационен план на СО Топола, целият с 
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площ от 535 кв. м., в който съсобственикът участва с 480 кв. м, съгласно 

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №48, том II, 

рег.444, д.214 от 18.03.2021г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

139.00 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

1485.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 

1485.00 лв. без ДДС( хиляда четиристотин осемдесет и пет лева) съгласно 

пазарна оценка изготвена от 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 с вх.№ 1283 прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот в с. Камен бряг. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 359 

 

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 

заявление с вх. № ОС-10-287/05.07.2021г., Общински 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 

№ 6037/09.08.2021г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 35746.501.731 по КККР на с. Камен бряг, идентичен с УПИ 

II, кв.19 по действащия регулационен план на с. Камен бряг, целият с площ 

от 658 кв. м., в който съсобственикът участва с 630 кв. м, съгласно договор 

за продажба на недвижим имот от 23.07.2004г. вписан акт 104, том XI, 

вх.рег.3711/23.07.2004г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 78.00 

лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  952.00 

лв. без ДДС. 
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2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 952.00 

лв. без ДДС. (деветстотин петдесет и два лева) , съгласно пазарна оценка 

изготвена от 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 с вх.№ 1287 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

 

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 360 

 

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 

заявление с вх. № ОС–10-303/08.07.2021г. Общински съвет – Каварна 

реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 36 кв. м., актуван с АЧОС 

№ 6034/09.08.2021г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 72693.510.576 по КККР на с. Топола, идентичен с УПИ 

XIII, кв.27 по действащия регулационен план на СО Топола, целият с площ 

от 611 кв. м., в който съсобственикът участва с 575 кв. м, съгласно 

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  №101, том IV, 

рег.3057, д.1152 от 11.06.2004г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка 

– 100.20 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер 

на  1044.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 

1044.00 лв. без ДДС( хиляда четиридесет и четири лева) съгласно пазарна 

оценка изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 
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          По осемнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1288 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Топола. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 361 

 

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 

заявление с вх. № ОС–10-315/20.07.2021г. Общински съвет – Каварна 

реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 12 кв. м., актуван с АЧОС № 

5904/28.06.2019г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

72693.512.468 по КККР на с. Топола, идентичен с УПИ IV, кв.79 по 

действащия регулационен план на СО Топола, целият с площ от 642 кв . м., 

в който съсобственикът участва с 12 кв. м, съгласно нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот  №27, том V, рег.1429, д.674 от 

100.07.2019г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 30.30 лв. и е 

изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  324.00 лв. 

без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 324.00 

лв. без ДДС( триста двадесет и четири лева) съгласно пазарна оценка 

изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

По деветнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1284 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 
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Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 362 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 

чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Каварна реши:  

1.Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 

представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.4312 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 447 кв. м., актуван с АЧОС № 5412/25.09.2014г., 

с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ VIII в 

кв.213 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

3459.80лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 

7599.00лв. без ДДС. 

2.Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

3.Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 

7599.00лв. (седем хиляди петстотин деветдесет и девет лева) без ДДС. 

4.Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 

закона действия. 

 

 По двадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1285 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 363 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 

чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
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Каварна реши:  

1.Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 

представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.439 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 384 кв. м., актуван с АЧОС № 5061/02.02.2012г., 

с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ IV в 

кв.213 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

2972.20лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 

6912.00лв. без ДДС 

2.Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

3.Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 

6912.00лв. (шест хиляди деветстотин и дванадесет лева) без ДДС. 

4.Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 

закона действия. 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1290 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 364 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 

чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Каварна реши:  

1.Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 

представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.4186 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 426 кв. м., актуван с АЧОС № 5065/28.02.2012г., 

с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ I в 

кв.171 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 
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3824.80лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 

7480.00лв. без ДДС 

2.Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

3.Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 

7480.00лв. (седем хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС. 

4.Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 

закона действия. 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1291 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 365 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 

чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Каварна реши:  

1.Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 

представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.637 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 250 кв. м., актуван с АЧОС № 4515/10.09.2008г., 

с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, представляващ УПИ IV-637 в кв.128 по 

действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 3495.00лв. и с 

изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 6136.00лв. 

без ДДС 

2.Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 
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3.Определя начална тръжна пазарна цена за имота в размер на 

6136.00лв. (шест хиляди сто тридесет и шест лева) без ДДС. 

 4.Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 

закона действия. 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1321 относно намерение за 

кандидатстване на Община Каварна за безвъзмездна финансова 

помощ с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“ по 

Резултат 4: „Повишена способност на месните общности да намаляват 

емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: 

Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021г. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 366 

 

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

самоуправление и местната администрация Общински съвет – Каварна, 

реши: 

1. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства с проектно 

предложение по покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена 

способност на местните общности да намаляват емисиите и да се 

адаптират към променящия се климат“, като Кандидат по проекта. 

2. Възлага на кмета да подаде проектно предложение по Поканата. 

3. Одобрява партньорите по проекта:  община Каварна, община Долни 

чифлик, община Бяла, община Дългопол, община Несебър, община 

Приморско, АБЧО и NCE Smart Energy Markets, Норвегия. 

4. Дава съгласие за сключване на Партньорско споразумение с 

партньорите.  

5. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши необходимите 

действия по изпълнението на взетите Решения. 

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 

25 

 

 

Докладна записка с вх.№ 1295 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост – трайно предназначение на 

територията: земеделска с начина на трайно ползване „Лозе“ в 

землището на гр. Каварна. 

 

Общинските съветници с 3 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 12 гласа 

„въздържал се“ не приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 367 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, 

ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Каварна реши: 

1. Не дава съгласие за продажба на имот частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 35064.112.49 

по КККР на гр.Кава рна, с площ от 4108 (четири хиляди сто и осем ) 

квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска 

територия, начин на трайно ползване: лозе, при съседи: 35064.112.18, 

35064.112.133, 35064.112.48, 35064.112.41, актуван с АЧОС № 

2692/11.07.2017г. Данъчната оценка е в размер на 1386.50. Изготвена е 

пазарна оценка от независим оценител в размер на 16104,00лв. без ДДС. 

2. Продажбата да не се извърши в условия на публичен търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

3. Не определя начална тръжна пазарна цена (без ДДС) за ПИ с 

идентификатор 35064.112.49 по КККР на гр. Каварна, с площ от 4108 кв. 

м., в размер на  16104,00лв. (шестнадесет хиляди сто и четири лева). 

4. Не възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

действия.  

 

По двадесет и пета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1296 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост – трайно предназначение на 
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територията: земеделска с начина на трайно ползване „изоставена 

орна земя“ в землището на гр. Каварна. 

 

Общинските съветници с 2 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 10 гласа 

„въздържал се“ не приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 368 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, 

ал. 2 от ЗОС, чл.44, ал.1 от Наредба № 2 за реда за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Каварна реши: 

1. Не дава съгласие за продажба на имот частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

35064.112.127 по КККР на гр. Каварна, с площ от 9182 (девет хиляди сто 

осемдесет и два ) квадратни метра, трайно предназначение на територията: 

земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, 

при съседи: 35064.112.128, 35064.501.4291, 35064.501.4000, 35064.112.59, 

35064.112.473, актуван с АЧОС № 2253/30.11.2011г. Данъчната оценка е в 

размер на 1822,20лв. Изготвена е пазарна оценка от независим оценител в 

размер на 32137,00лв.  без ДДС. 

2. Продажбата да не се извърши в условия на публичен търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

3. Не определя начална тръжна пазарна цена (без ДДС) за ПИ с 

идентификатор 35064.112.127 по КККР на гр. Каварна, с площ от 9182 кв. 

м., в размер на  32137,00лв. (тридесет и две хиляди сто тридесет и седем 

лева). 

4. Не възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

действия.  

 

По двадесет и шеста точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 1286 относно учредяване на право на 

ползване върху имоти общинска собственост за риболовни дейности в 

землището на с. Българево. 
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 Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ №369 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал.1 и ал.2 и чл. 41, 

ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се учреди право на ползване върху следните  

недвижими имоти общинска собственост: 

-ПИ с идентификатор № 07257.28.333 по КККР на с. Българево, 

община Каварна, с площ от 8,013 дка, актуван с АОС № 2688/ 10.03.2016г. 

-част от ПИ с идентификатор № 07257.28.537 по КККР на с. 

Българево, община Каварна, с площ 0,500 дка, целия с площ 316,753 дка, 

актуван с АОС № 2689/ 10.03.2016г. 

2. Правото на ползване  да се учреди в условие на публичен търг с 

явно наддаване, съгласно Наредбата на Общински съвет – Каварна за срок 

от  5(пет) години. 

3. Определя начална тръжна годишна цена за правото на ползване 

размер на 85,00 лв. (10,00 лева за декар).  

4.Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 

закона действия. 

 

  

По двадесет и седма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1292 относно определяне на 

минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на 

територията на община Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 370 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – 

Каварна: 

Определя: 
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1. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници на територията 

на община Каварна за 1 км. пробег по съответната тарифа, както следва: 

Дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 0,80 лв./км. с ДДС 

Нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 0,90 лв./км. с ДДС 

 2. Максимална цена за таксиметров превоз на пътници на 

територията на община Каварна за 1 км. пробег по съответната тарифа, 

както следва: 

Дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1,80 лв./км. с ДДС 

Нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 2,00 лв./км. с ДДС 

3. Възлага на кмета на община Каварна последващите, съгласно 

закона действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 
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5 2-01 npxAo6rrsaHe tra A'o,rrn k mpu u xopdyep 0 77 000 l0 000 r0 000 l0 000
52-02 npruoousa(c ra a?poa! 925 .t2 000 20 000

0

0 0

0
52-03 np,,,lo6HBa{e Ha dplzo odopldsane, auutu u cbopnreehut

52-01 npuno6rtEare rfa,rponcnopm$u cpedcmao

nptuo6fl BaHe Ha crroraucku u Eoeumap

0 40 000

l2 000

40 000

052-05 25 250 5 000 0
5)-06 lBrpaxAane Ha nr!6pdcmplt<mlp4u oqexmu 246 306 2 850 466 6 000 000 I 000 000 I 000 000
52-t 9 np ,o'nB.ase i dpyzu qMA 0 5 000 0 (l

lt. BCItqNo PA',txolll - pEIi..\ II IIT] ,1A IIltfl O nApArp..rOlt lt ItO,,l ApArpAolI 4 624 0t2 8 690 629 I I 76.t 52.t 6 875 671 6 818 824

nPOTHO3A 34' nEPUOAA202t-2024 t. HA nOCTInnEHHTTA OT MECTHI,{ nPI4XOIH h HA PA3XOAI4TE 3A
MECTHI,I AEfiHOCTH

1A Ilepllola oT ;IO

KasapIla 01.1.2021 r. 3l- 12-2021 r-
(HaEMeHoBaHxe ua pa3flope4rrer, c 6orxer)

l{rBsp r
(lr{lluc oBtHHe Ha tILpBocTcnc[l|rlr pf,]flopeaHT€n c 6roaxcr)

riox no EBK 5805

III-IV. TPAIICOEPII II BPEMEHIIII I;E:IJTTIXBEHII SAEi\tII. PEITAIIIITY,'IAUII' I oIItlIleH orqer I;I()t!,ficr Ilpoerro6mnxer IIporfio-!a [Iporrro*

,od-$Ss$ HAIIMEHOBAHLIE HA IIAPATPA@ITTE NO,qIT.4PAfPAAIlTE :020 ,021 2022 2021 202{

03i

Jl-00 Tprllcoepl| MexrAy 6irlxerx {r 6oAxerxsrs oprrr||rsu{r lt Ul; (Hero) 2 03t 000 I 367 317 I 366 400 I 366 400 I 366 400

3t-12 o6ua BpaBHxren8a cy6cxArrr x lpyrrl TpaHc(bepx 3a MecrHu aeiiHo0Trr or I_15 3a o6unHr, (+) 507 200 604 900 604 900 604 900 604 900

3l-t3 floJryqefifi m o6urflHx qeneBu cy6ouuri or UE 3a xalxrarroBu pdrxolu (+) 696 000 76t 500 761 500 761 500 76 t 500

3l- l8 rloJryqeHs m o6ulxHx T[raHcoep, 3a ,[pyrx ueneBrr pa3xolrl oT I-lE qpe3 koAoBcre s CEEPA 488 001
827 800 9t7 0 0 0

6l-00 Tp.flcoepti M.xay 6$n,.l.rlr (t.ro) l5E 975 132 762 -400 000 -400 000 -400 000

6t-0t 642 429 5922t6 0 0 0

6t-02
lpaHc4leps Mex,qy 6roaxcrn - no,r,y{eBn Tpafic+ep}r (+)

paacdepu uexay 6rcaxerr - npeaocraseHH TpaBc+epu C) -28i 454 -459 454 -400 000 -400 000 -400 000

62-00 Tprllcoepll Mcx.qy 6]olxerll n cMerxrr 3s ct cAcrDsrs or f,C (dero) -67 I 663 -64 t 999 -t 00 000 0 0

62-02 - npelloc-raBcufl TpaHcoeph (+/-) -67 I 663 -64 t 999 - t00 000

6{-00 Tpsrrcoepll orltr ]tanr(0Brrtr nenlplIBr[fl s Apyrlr rrru{! Brcrr(rqelll| B l{O[] 4,t 845 88 7t6 t) 0 0
61-0l - nonyqefi! Tpdrcoeph (+) 44 845 88 7t6 0 0 0
99-99BCltqlio III. B('IIqIiO'I'PAHCOIPII I 763 157 916 796 866 400 966 400 966,100

76-00 Bpa engu 6r3.'rrxBax[ ltaMx $exA] 6oA;rert u cucrril rr cpeAcrBrrr or EC (Htro] -153t9 50 000 50 000 50 000 i0 000

7t-00 Bpartalltr{ 6a]"rBrs.[[ trav ll or/rr lLprf,rarx nparrlptrrr r u apvr[ cMcrta[! Btn1mqarl| B N(Dll -96 300 0 (l 0 0

78-33 BpeMeHHu 6€3nHxEeHs 3aeMr,r or/3a cMsr(u 3a q)ritx cpe,IcrBa (Hcro) -96 i00 0 () 0 0

- -

.]l 2erl 6 sool ol

2(, {r001 40 000f

ol
BCuqKol 99-991

___r__-



I\" R( IIqHo BPT]}t],IIIIII I;E}.III\Bt]IIII I,\[:IIII -lll6l9 50 000

nPOTHO3A 3A nEPI4O.(A 2021-2024 r. HA nOCTAnJIEHI4TTA OT MECTHI{ nPHXOAH H HA PA3XOInTE 34
MECTHI,I AE'IHOCTI,I

rx tlepno]Ia or ,lo

KaaapHa 01.1.2021r. 31.12.2021 r.
(Ha[MeHo6aHle Ha pa]nopelmeni c 6roAxer)

IiaDapIlr

(H!tttltaoBtlltta H, llLpsocrcrrcHllllf, px'tttoparxrg:r c 6onxer)

Ko8Tponr: Aeoruxr/t!18urLK = otlHarrcltpalla c 06percll snrl. (V. t VI. = 0)

nPO|HO3A 3A nEPUOAA,202l-2024 r.HA IOCT'bnIEHI4,TA OT MECTHH nPI4XOAI,I l,t HA PA3XOAI4TE 3A
MECTHH AEI'HOCTH

l(on no EIiK: 51105

B,tea:l

l o,trl urerr or{er 6roltxel llpoexro6x},lxer llporllo'lx llporHo3a

V."vI. 6loA1l{ETHo CA"[IO { o[IHAIIC]lPAllD HA SIOA)I(ETIIOTO CAJI/IO 2020 2021 2t:t22 2023 202.1

0s i

1'. ElO/',lXETlrO CAJIIO - IDOXU1TT (-) / rr3"Urtlr6ti (+) (r..=t.-rr.+rrr.+rv.) 2 735 701 -591 lll -3 61 I 496 I 307 354 I 364 204

vl. oItHAHCItPAHE HA EIOI)I(ETHOTO CA,IAO (vr.=-v.) (l 734 417)

I 001 2t,t

r 996 930

I 405 599

4 700 000

r 02E 50{

(900 000)

407 354

(900 000)

464 201

trIl ro]la oI ,lo

KaBapHa 01.1.2021 r. 31.12.2021 t.
(HaHMe osaHue Ha pasrropeAfirejrx c 6rcIxeT)

l{aarpx, xoi llo fBK: 5805

Vl. OIIEPAUIIIl C OtIHAHCOBII AK'l llBll ll lIACIIBII (0rIlsHcHprre ra 60,1,.(. cr,rno) |-o]lxrxex or.rcr 6x),trxer IIpoc\'Io6rolil(er llporHorr llporrora

ss ,,or-S$ IIAIIIIIEHOB'{HIIT] HA IIAPATPAOIITE II TIOITIAPATPAOIITE 2020 2021 2022 2023 2024

06
72-00 npenocrrBell{ BL}Melrtrra 0llHrllcoBs rtoMollt (llero) -7 400 0 0 t) 0

72-01 npelocmaqeiu cpeAcrBa no Ba3Me'llfla OxHaHcoBa floMoul (-) -7 400 0 (l 0 0

E3-00 3reu[ or 6rHrit ll lpyrll n ur B crpanmr - ,remo (+l-l .lll ll5 0 1 700 000 -900 000 -900 000

83-t2 E crparara (+)

nozaute ua rlo,gamKocPo4,ru ?oe-Ma oT 6aHKn B grpaHaTa (-) - tllJ 0

5 000 000

-100 000 -900 000 -900 00083-2 t
88-00 Ca6prfln cpeacrE! rl nlBLJrrreHH [Jrau&Hrlfl tt cntca{ll s apyrH 6loArl(c,rrr, cMcrl.{ lt Oofl,toBe -4 524 -31 890 0 0 0

acnrol 99-99 | io oool 50 0001 50 0001

I



811-03

95-00 lleno',nrfi ll cpe,lcrsa no cMerRll - rrerl, (+/-) 0

95-0t ocrratrnlx B reaoBe no c eflfE oT npedxod|ua nepuol (+) 2 028 820 0

95-07 H$1U.lHOCrfi A neBOBe nO C eTri n ona () 0

BCIIIlIiO 99-91) VI. BCtIqKO OTIEPAUITII C OlIIIAHCOBTI AKTIIBTI I,I NACIIBII -900 000

464 204

ca6paH cpe,tcrBa u u3BaputeHh flnaulaHlI, or/3a cNteTkrr 3a cpelcrsara or EaponeficK , cr,rc3

Kofirpone: aeouqllr/n,}nl|urLR = 0llHrHcllprre c o6parefl ]HaK (V. + VI. = 0)

fN. CqETOBOAHTEJI Cnouxa flHeea

( Lue u Aa,uunur)

0

cnyreS u menebo+u

IIPO|HO3A 3A rIEPI.ioAA 2021-2024 r. HA IIoCTIIIIEHh.tlTA OT MECTHI.I flPIIXOA I4 HA PA3XOAI4TE 3A

Ene4a qaqmidrcueaa

( uue u Sauww)

Webadryc

143fOTB14,T PTKOBOAHTEN

0570 t-lE-3308.10.2021r

I I.1. PA']X H no f P!'[[l
I(aBapHa 01.1.2021 r. 31.12.2024 r.

lan BOAX OT AO

(HaxMeHoBaHue Ha pa3noperrreJu c 6roaxer)

lianaprra I{o! ao EEK| 5805
(HNrMeHoBarl e lli flalrBocrerrenH,l{ pataloJrcnl'Te,,r c 6roaxer)

II.I. PA3XOIU IIO f Py[t4 l'oatruren orqer Src,txigr IlDoeKro6mrt)fter llDortlo'rr IIporHo3a
aod-.6$s$ HAIIMEHOBAHI.I-fl HA NAPATPAANTE II NO IAPAfPAOIITE 2020 2021 2022 2023 2021

02

l0l
101

l0l lhnr".rHul.e.itllrl u 3aKorl

HauMeHoBaHxe Ha Aeifi ogrla
02-00 .Ipyrll BL]firrpsxaerrllfl ll rrraurflx{ ]a nepcorrarrr 155 097 156 000 172 000 172 000 r72 000

02-0t 3aLe lameq epco{lllqaer no hpldoq npoaoomao,ue u, 152 06t I56 000 112 000 172 000 r72 000
02-02 3a fiepcoH xa ro u3aa|mq]ioau hpasoom ouequ, 3 036 0 0 0 0

05-00 JaAL,r,([Te,rHB ocurypllra.itHlt Brlocxn or psooroAareJtrl 28 795 32 000 35 200 35 200 15 200
05-5 t ocxrypurenH BBoc(n r pa5otogarent n ltp caafiorno odapcmseho ocuz),pr6a e (4OO) t7 590 l9 400 2t 340 21 340 2t 140
05-60 me tu aaocku oT pa6moaaTelx 7 217 8 000 8 800 I 800 8 800
05-80 Bttoc(tt 3a don'bittrumerho ,adb'tJrcumen Bo i 988 4 600 5 060 5 060 5 060

l0-00 IlrApr,r(8a 44 r 809 583 9t7 669 000 649 000 649 000
t0-t5 r\raTepxalllt 75 708 85 000 90 000 90 000
t0-16
l0-20

t26 265

200 569

I60 000

244 000
160 000

214 000

90 000

t60 000

244 000
l0-30
t0-5t

Te t3131
,1 195

120 000

224 000

8t 000

t7 000

100 000

l7 000 l7 000

80 000 80 000

r7 000
t0-52 0 0 2 000 2 000 2 000
l0-62 6 000
t0-69 .{.llLottg-qg-i-"-lylt.--.--------

4 t70
917

6 000 6 000 6 000

.4 s24l -3 I 8eol ,l ,l
-r 6r l78l 2 028 82ol ol ol

4 t1 4421 ul 0l
-2 028 82ol ()l ol ol

-1734 4t7l I ee6 elol 4 700 0001 -e00 0001

l 00r 284 I r +os sqs I r ozs s04 I lOz fsll

( uve u 0a, L,tur:)

aoaa, roprrBa n eHeprx,
paSxoitt 3a abButltu yelyzu



II a3xoau 3a cEKO 27 000 27 000 27 000
cafiKuHfi r He cGIe6Hu o6e3uereHur Lr

a uB rl TI

i lle rpyfla

IPOI-HO3A 3,{ nEPUOIA 2021-2024 r. HA IOCT'bnIEHI-I,TA OT MECTHI4 IIPI4XOII,I LI HA PA3XOAHTE 3A

OAII 3A TOI'O

Ilet(Jtacu
r0 000 I0 000 l0 000
ll 000 13 000 t3 000

l9-00 [LirBTenrl Ar[r,ulr Tar(c[ rl tAvlfi ciparIlBfirl callt(Ulill 8 500 8 600
l9-0t 4 100 4 100 4 t00
t9-8t

u[r, TaKcI, HaKa3aTenH{.JtuxBh n 4qMxHrrcrpaTIDH caHKuIir
firnare,du ofqlaucKu la{:ou.Lt,'tzKc , Ha!:aSarenHx flrxBu Il aAMHHxcrpaluaflt! caHl(ufix

larell dnpcrcqauu !aH1"

4 000 4 300 1 400 4 500
,12-00 Te(yutu rprscoeD[, o6etuereHIlfl rl noMollltl ta Ao}|arHHc]Bara t5 000 rs 000 ls 000

12- l4 o6e3urgreH[, ,l noMorfiri no 0 5 000 5 000 5 000
200 t0 000 t0 000 t0 000

{q:q!_E-l}!4.1!_l! .49!!!{! ,!g crne B ner}proscNfl opreHrtsqrr r,reiirocr l3 000 l3 000 ll 000 13 000
52-00 IIpuAo6xBsHe Ha AL,lroIptiiIlll ]uareplla,[Bll altrllBll 50 000 50 000

52 -01 rraoosBate Ha (o,nrt t0 000 l0 000 t0 000
52-02 uIoorIBaHe lIaII

52-04 II lltoolrBaHe Ha 40 000 40 000 40 000
5 2-05 BaHe HA CmOnAHCkU U 0 l2 000
99-99 ll. ot; Iloc] 0000Eo PA3\O tA 657 837 935 017 974 600 942 700 912 800

I I.I. P II II() I'P} II II
Kaaapra 01.1.2021 r 31.12.2021 r.

1A IIe oaa oT Ilo

(HalMeEoBasxe Ha pa3nopeAHTe,r-s c 6roaxer)

liaBapHr I.or no EER: 5805
({ouMeHoBtfi rle IIa [LpBocr€Irc{Eltt pttnopeaare,r c 6oaxer)

II.t. PA3X no I-PyIII,i fotrllutefl orqer Erorxer IIpoer(To6rcaxe'. Ilpornors llDorBora
s$ rod-$S HAIIMEHOBAHll,fl HA IIAPATPA@IITE II II A .1 4) 2020 2021 2022 2023 2021

02

205 |PYIIA - koA no EEK

Hafi MeHoBaHue Ha Iefi Hocrra
10-00 lltaplxl(a ll 086 t5 424 0 0 0

t0-15
t0-20
t0-5 t

NtaTepltanI

P9-1:\9-t-rl_:r
KOrraHAhpoBr(Il a cmpa ama

9 898

22 678
510

5 124

l0 000

0 0 00
99-99 IIIO PAIXO/qrr 3A AEr.:tII. OE HocT 0000 33 086 t5 424 0 0 0

i lla rpynr

nPOfHO3A 3A IIEPHOAA 2021-2024 r. HA rIoCTBnJ]EHl.lrTA oT MECTHI4 npHxOIH H HA pA3XOnr{TE 3A

(HauMeHosaHI,Ie Ha pa3roperxrem c 6roaxer)

roaa oT !o I I.I. PASXO lt no fP) nll
(aaapxa 01.1.2021r. 31,12.2021 r.

ol 2i ooo I

r4 8BI r0 0001
) 1\rl ll0001

4 rool

2001

!?1 I ldplzu reKyuru rpaHc$epx 3a aoMaro.tlcrBara

r5 07ll
B r75 | r27 0001

nl 77 00ol
ll q25| lo oool

ol 20 oool
r2501

l0-9t
10-92

l0-98

62 000

|- 168]l
, l <11a',.1
r s l5l

l5 000
t----------toool
I to ooo

205 Sauttra aa nace.nellrlero, ytlpaBneflr|e rl Aeilrocrti rrpx crrixrlfruu 6elcruln x rarprn

_______-------



liaBipta li{,.I llo []l; t\: 5805
(rlrllMarloBrllxe rla tl]pBocrelefinl|fl pr3lopclltrrc-r c 6m_lxer)

ll.t. PA3xoA'I NO |PYTIH I-onxrxefi or.rcr l;ft,,1,$el Ilpoer-ro6ro4xer llpor'fiora llnorsora
.$$ nod-SS 2[20 202t 1.022 20!J 202{

02,,

J0l fPYnA - xoa no EEK
J0t Jor ()6 oaa e

HA,|MEHOBAHXE HA ACiiHOCTTA
02-00 tfl Bt tHat lttlfl H lt-tallltfinfl 1, n 4 674 0 0 0 0

02-02 la A]IA Irc 
'I'dD

1674 0 0 0 0
05-00 3rnL-'Ixll-rcxHrI ocrlryp{renxrl Bllocxg or pf,6oroltrelt| .175 0 0 0 0

05-5 t 3a,qbp)tco 6 o m o od u|ecrn seqo e (400) 247 0 0 0 0
05-60 t44 0 0 0 0
05-80 Bttoc|(Ij 3a bortbJlaumozfio tudtttrcumanno ocqz 84 0 0 0 0

10-00 tl 152 261 20t 400 239 450 239 450 239 450
t0-lI x aHa 5t t65 46 400 60 000 60 000 60 000
t0-t3 nocrereu llgBettr x o6re&1o r432 I 900 0 0

23 000
0

10-t5 lt l7 765 20 300 23 000 2.1 000
t0-t6
l0-20

BOna. roDflBa lt eHeDfx,
pa3xotu 1 6a4tu u !a1yzu
Terflur neMoHT

Ito!?!4II!99!!!!q4pa$ama

44 268
2lt 065

8.1 380
32 200

t00 000

35 000
100 000

35 000

t00 000

35 000
l0-30 7 310 t5 250 20 000

450
20 000 20 000

,150

l 000

l0-5 t 189 990 450
l0-6) I 352 980 I 000 I 000
t0-92 3a lltl caHl(u It I c-Iotrl(I,t, csae6fltl o6e3ugreHrfi s a3lloct(tt 4

t4
0 0 0 0

l0-98 0 t) 0 0
l9-00 flnarefln ArnbuE, rxRcl, u lrt nllncr I fiAllfi CAfiNUIItl 54 0 100 I00 t00

t9-0t Il,ATCHII AAHA llaKa3aTenHI Jtlltalt u aIM alut caHKulflt 5,t 0 100 100 100
52-00 Ilplao6negtrc rrr al,trorp!f,trrr Mrrepfi&1rrrr at.-TrrBtr 0 1t500 0 0 0

52-03 rgo6rBa e lra 6 500
52-05 '/.!o'ABaHe ta cmot aqcKu u4 5 000
99-99 . Ot; O PA3X 3,\ ADItHOCT 0000 t57 467 212 900 219 550 239 550 239 550

i fia rpyns

nPO|HO3A 3A ITEPHOAA 2021-2024 t.HA IIOCTbnTEHHTTA OT MECTHH npl4xoAl,t H HA PA3XO.(HTE 34,

It.t. PA t\ II() I PI IIII
KaBapHa 01.1.2021 r

oaa or no

(HalIMeHosaHxe t]a painopeMen, c 6()axe"r)

lirraprra 5805
(nrttMtfioBaurlc Hr llLpBocrellefillt|r painopcalrex c 6ioarar)

xo,r ro lll;N

II.I. PA3XOnlr tlo rPy[I,l forrl refi or.rer Bll)n'r{e I llnocNr(}6fi'rrcr llpo[tlo]r IIporIo]a
.fT r.rd-.S$ HAIIITEHOBAHIl,fl HI IIAPATPAOIITE II tI ,l rPA ITE 2020 2t22 2i23 2021

02i

H,4ITMEHOBAHI Ifl H.4 TTAPATPAOI ITE NONN APA TPA@I.ITE

tlpas\o-ocu?ypurn&tau a|octiu or pa6oroIrarenn

aplrlfi pa3xoau. HeKnac[ouuupaHx B lpyrxTe naD6fpa6x H nolnaDanDadH

t

[_l

31,12.2021 r.

202t



{01 |PYIIA - t<oa no EEK
t0t {0 I |IpsacotatBallc

(Hafl MeHoBaHxe na,qefi Hocrra)
l0-00 ll tr 59 301 17 900 9i 900 95 900 95 900

l0- I I x lla 28 79t 12 000 t5 000 35 000 35 000
t0-t5 aitrl

nBa c fIa
7 953 t0 000

20 000

12 000

25 000

l2 000 12 000
l0-16 t1 755

I 993
25 000 25 000

l0-20 7 000 7 000

8 500

400
8 000

7 000 7 000
t0-30 Texyu peMoHT

aDyrr! Ira3xoas 3a c6KO

192

3t7
8 500

100
8 500

400

{t 000

8 500

400

8 000

t0-62
t0-91

.13-00 (l rll Te ulfi lt IA COBll clllt 269 875 360 000 400 000 400 000 400 000
.t 3-02 '\a ocLu\ecfBxaaue Aa 6on4u.l,to 269 87 5 360 000 400 000 {00 000 400 000

52-00 Ilpttao6xarHc nt rarrrorpeirrrr M :[ttllt tFrltar 30 600 0 0 0 0
5 2-03 rpnto6t4Ba e Ha dD.lzo o6opldao|e, awuau u choptire ua 30 600 {) 0 0 0
99-99 ll. oBtlto PA3XO.rUt 34 jlEitltOCT 0000 359 116 437 900 495 900 49S 900 495 900

i llr rpyflg

nPOTHO3A 34 IIEPI4OLA202t-2024 t. HA nOCTbnJIEHUTTA OT MECTHLI IIpttXOAl-t HHA pA3XOAHTE 3.A

,l

I t.l. PAtx lt IIo I PI IUt
KasapHa 31.12.2021 r.

Ilo,la oT lto

(gallMeHoBaHxe Ha pa][ope,(men, c 6roaxgr)

Kreeprra rion rlo EEK: 580s
(trtlltlelloBtllllc Hr nLpBocrallalltltlr pl1Ilopertlrcr c 6oaxcr)

I r.l. PASXOIU nO rPynH l o,!nurerr or{er Eloaxer lll,oeh-l o6ro,lxer llporHolr llpor rora
.s$ ,rrd-s.o HAtl]TIEHOBAHIIfl HA nAPAfPA@ATE I.l fiO,4NAPATPA@IITE 2020 2021 2t)22 2021 202t

02i

503 fPYnA - ko.[ no EEK

503 503 Ilporpeux, aeluocru tt cJtyx6x no couflarfloro ocrryprBrrrc, noa[ortlrtrte t rarocrrr
ItaIlteIIoBit,lltc Ia llllOCTIa

0l-00 lxrur{rll u BBrfl{ Ilfifl ]e rrcpcoHuta, xseT no TpyaoBlt t aJryl(e6ln nptaoououtetnr l 0ti Il0 000 143 000 t43 000 143 000
0l-0 t 3anlaTu H B lHalpaxneHuc Ha nepcoltarla ,taer rrc mpjdoqu nDaaooh totue u, lll0t5 ll0 000 143 000 t43 000 143 000

02-00 iIpIrll Br3lrsrprx.lellxr t| nirrllrsHxr m nepcol|a,1r 4 980 26 991 0 0 0
02-02 oo

s3nnaTeuri cyM oT c5ffo 3a odnexno u lplzu Ha nepcoHilla, c xapaKrep Ha Ba3HarpaxneHue

26 991

02-05

02-09

4 814 0 0

0

0

0

0

Dr'lauaH , allH ax,:tcIlt, r46 0 0
05-00]sILrnfire.lftl| ocr. llTe.'lll{ Btocl.[ or ps6o[o!!rel{ 23 6,t8 29 826 32 809 i2 809 32 809

05-5 t u! 8locr(H m n jalbprcasxomo oitrl l1 821 l8 58i 20 144 20 444 20 444
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