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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

КАВАРНА ЗА 2018 Г. 

 

 
         
 
По Протокол  № 30/ 19.12.2017 г. 
 
РЕШЕНИЕ № 386 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, чл. 66 и чл. 67 от 
ЗМДТ, чл. 74, ал. 1 – 3 от Наредбата № 3 за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна 
Общинският съвет - Каварна: 

І. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на услугите 
по чл. 62 от ЗМДТ за 2018 година (Таблица № 1). 
 

ІІ. Приема план-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 74, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на 
територията на община Каварна по населени места.   

а) Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2018 г. 

за селата на територията на община Каварна (Таблица №2). 

б) Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2018 г. 

за град Каварна (Таблица  № 3).  

в) Разходи за Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация на депа, вкл. 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за селата на територията на община Каварна  

(Таблица № 4). 

г) Разходи за Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация на депа, вкл. 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за гр. Каварна (Таблица № 5). 

 

ІІІ. Приема план–сметка за разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3  от ЗМДТ  по 
населени места във връзка с определяне на таксата според  количеството на битовите 
отпадъци  

 
План-сметка за разходите по чл. 67, ал. 3 от ЗМДТ във връзка с определяне на таксата 
според количеството на битовите отпадъци за 2018 г.  (Таблица № 6).     
 
 

ІV. Определя размер на таксата пропорционално върху данъчната оценка във 
връзка с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 74, ал. 3 от  Наредбата за определяне и 
администриране на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Каварна, в промили по населени места ( Таблица № 7). 

    

V. За недвижимите имоти находящи се в местност Болата, нос Калиакра, 
местност Яйлата, местност Дълбока, КК „Карвуна” , КК „Бялата лагуна”, селищните 
образувания Божурец и Топола да се  събира такса за битови отпадъци в размерите от 
таблици № 6 и № 7 за съответното населено място  по местонахождението им. 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 387 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС Общинският 
съвет - Каварна приема промени в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в община Каварна за 2017 година, както следва: 

 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 или за предоставяне на концесия”: 

1. В подточка „Б” „Имоти, които община Каварна има намерение да продаде” 
добавя: 

„69. ПИ с идентификатор 48828.501.202 по КККР на с. Могилище, общ. 
Каварна, идентичен с УПИ № ІV-202 в кв.11 по действащия ПУП, с площ 887 кв. м. 

70. Общински вещи – машини и оборудване за преработка на билки БВО 
съгласно инвентарен опис за дълготрайни активи при община Каварна: 

1. Сушилня от подов тип 
2. Нарязваща инсталация 
3. Зиг-заг сепаратор 
4. Сито машина 
5. Филтър 
6. Дробач на шипка 
7. Бойлер с газова горелка 
8. Котел с газова горелка 
9. Отоплителна инсталация 
10. Аварийна вентилация 
11. Електрическа инсталация 
12. Газова инсталация 
13. Аварийна сигнализация 
14. Газова горелка 
15. Газов разходомер 
16. Табло за управление 
17. Датчици за влага и температура”. 
2. В подточка „В” „Имоти, върху които община Каварна има намерение да учреди 

вещни права” добавя: 
„1.Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4222 по КККР на 

гр.Каварна, за строителство на храм-параклис, актуван с АЧОС № 
5687/16.08.2017 г.” 
 
Изпълнено. 
 
 
РЕШЕНИЕ № 388 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС 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 Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 48828.501.202 

по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, с площ 887 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, с ниско застрояване (до 10м), идентичен с УПИ № IV в кв. 

11 по регулационния план на с. Могилище, общ. Каварна. Имотът е актуван с АЧОС № 

5724/22.11.2017 г. 
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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. Одобрява начална тръжна продажна цена в размер на 6000,00 лв. без ДДС. 

4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите действия.  

 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 389 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 07257.501.1045 

по КККР на с. Българево, общ. Каварна с площ 2116 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, ниско застрояване (до 10м); идентичен с УПИ № IV в кв. 

69 по регулационния план на с. Българево, общ. Каварна и построената в него сграда 

със ЗП от 392 кв. м. Имотът е актуван с АЧОС № 5728/04.12.2017 г. и е с данъчна 

оценка в размер на  56 154,70 лв. 

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. Одобрява начална тръжна продажна цена в размер на 63 543,82. без ДДС (земя 

- 19 932,72 лв. и сграда - 43 611,10 лв.). 

4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите действия.  

 
Неизпълнено – Не са се явили кандидати. 

 
РЕШЕНИЕ № 390 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 59, т. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет - 

Каварна и във връзка със заявление с вх. № ПС-06-573/03.11.2017 г. Общинският 

съвет - Каварна  

1. Дава съгласието си за учредяване на Църквата при храм „Св. Усп. 

Богородично” с ЕИК 124702739, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 2, с 

Председател на църковното настоятелство енорийски свещеник Василий Борисович 
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Селемет, упълномощен с удостоверение № 302/24.04.2017 г., безвъзмездно право на 

строеж за изграждане на „ХРАМ-ПАРАКЛИС” с площ до 100 кв.м. върху част от 

поземлен имот с идентификатор 35064.501.4222 по КККР на гр. Каварна, идентичен с 

УПИ № ІІІ в кв. 340 по ЗРП на гр. Каварна, „Крайбрежна зона”, отреден за „Паркинг и 

параклис”, целият с площ 476 кв.м Имотът е актуван с АОС № 5132/20.08.2012 г.   

2. Упълномощава Кмета на Община Каварна да издаде Заповед и да сключи 

договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж. 

 
Изпълнено. 

 

РЕШЕНИЕ № 391 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет -Каварна за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет – 
Каварна реши:  

1. Дава съгласие за продажба на движими вещи – общинска собственост, 
представляващи: 

1. Сушилня от подов тип; 
2. Нарязваща инсталация; 
3. Зиг-заг сепаратор; 
4. Сито машина; 
5. Дробач на шипка; 
6. Бойлер с газова горелка; 
7. Котел с газова горелка. 

2. Одобрява начална тръжна цена в размер на 17 998,98 лв. без ДДС съгласно 
изготвена пазарна оценка от оценител на машини и съоръжения. 

3. 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.  

4. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по продажба на 
движимите  вещи. 
 
Неизпълнено. Обявен е търг и не са се явили кандидати. 
 
РЕШЕНИЕ № 392 

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 искане с вх. № ПС-06-

625/24.11.2017 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез 

изкупуване на общинския дял от 29 (двадесет и девет) кв.м, представляващ част от 

поземлен имот с идентификатор 35064.501.728 по КККР на град Каварна, целия с площ 
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от 717 (седемстотин и седемнадесет) кв.м, актуван с АЧОС № 5725/23.11.2017 г., в 

който съсобственика Ивайло Илиев Адамов участва с 688 (шестстотин осемдесет и 

осем) кв.м съгласно нотариален акт, вписан в СВ- Каварна под № 194, том VІІ, дело № 

1268/ 2017 г.  

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 518,81 лв. (петстотин 

и осемнадесет лева и осемдесет и една стотинки) съгласно пазарна оценка, изготвена от 

оценител на имоти. 

3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 
Изпълнено 

 
РЕШЕНИЕ № 393 

Общинският съвет - Каварна  отлага разглеждането на докладна записка вх. № 
467 относно одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и разрешаване изработването на проект за 
ПУП - ПРЗ в частта за УПИ II и УПИ III в кв. 125, и част от улица от осова точка 259 до 
осова точка 260 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич. 
 
Изпълнено 

 

 
РЕШЕНИЕ № 394 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна 
определя за представител на община Каварна за участие в комисия за изработване на 
Областна здравна карта за област Добрич да бъде д-р Десислав Тасков – управител на 
МБАЛ – Каварна. 
 
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 395 

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 Общинският съвет – Каварна актуализира: 

1. минимална цена за таксиметров превоз на пътници на територията на община 
Каварна за 1 км пробег по съответна тарифа:  

Дневна тарифа: 1,00 лв/км с ДДС; 
Нощна тарифа: 1,10 лв/км с ДДС.  
2. максимална цена за таксиметров превоз на пътници на територията на община 

Каварна за 1 км пробег по съответна тарифа:  
Дневна тарифа: 1,60 лв/км с ДДС; 
Нощна тарифа: 1,70 лв/км с ДДС.  
3. Възлага на кмета на община Каварна последващите съгласно закона действия. 

 
Изпълнено. 
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РЕШЕНИЕ № 396 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и Допълнително 
споразумение № 2 към Договор № BG05FMOP001-3.002–0158-С02 Общинският съвет - 
Каварна: 

Упълномощава Кмета на Община Каварна – Нина Ставрева да издаде Запис на 
Заповед по образец, без протест и разноски, без никакви възражения, без такси и 
удръжки от какъвто и да било характер в полза на Агенцията за социално подпомагане, 
платима на предявяване, който обезпечава авансово плащане по проект Операция тип 3 
„Осигуряване на топъл обяд”, „Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане”, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица 2014-2020 чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05FMOP001-3.002–0158-С03 „Осигуряване на топъл обяд” на територията на 
Община Каварна за сумата 2 362,80 лв. (две хиляди триста шестдесет и два лева и 
осемдесет стотинки) с ДДС. 
 
Изпълнено. 

 
 
РЕШЕНИЕ № 397 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна 
реши: 

Упълномощава Кмета на Община Каварна – Нина Ставрева пред 
облигационерите, за да преговаря по условията на изтегления облигационен заем от 
страна на  Община Каварна. 
 
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 398 

          На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от ЗПФ и чл. 22, ал. 4 от 
наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна  
Общинският съвет – Каварна приема актуализирания списък за финансиране на 
капиталовите разходи за 2017 година съгласно приложение № 1.  
 
Изпълнено. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
По Протокол № 31/ 02.02.2018 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 399 

На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна приема 
Статут за присъждане на  награди „24 май” на Община Каварна в системата на 
предучилищното и училищното образование и на културата съгласно приложението-
Приложение. 
 ___________________________________________________________________________ 

Изпълнено . 
 
РЕШЕНИЕ № 400 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с 26а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Приема програма за развитие на читалищната дейност на територията на 
община Каварна за 2018 г. съгласно приложението. 

2. Възлага на Кмета на Община Каварна да предприеме последващите законови 
действия по изпълнението на настоящето решение-Приложение. 

Изпълнено.  

 
РЕШЕНИЕ № 401 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС 
Общинският съвет – Каварна реши: 

I. Определя следните имоти – частна общинска собственост, които да бъдат 
застраховани, включително и срещу природни бедствия и земетресения за 2018г.:  

1. ЖК „Виктория” – ап. № Б11, актуван с АОС № 3268/2005 г. – апартамент; 
2. ЖК „Виктория” – ап. № А11, актуван с АОС № 3104/2004 г. – апартамент; 
3. ЖК „Виктория” – ап. № А12, актуван с АОС № 3105/2004 г. – апартамент; 
ЖК „Виктория” – ап. № А21, актуван с АОС № 3267/2005 г. – апартамент; 
5. Административна сграда – ул. „Добротица” № 7, актуван с АОС № 

5587/04.07.2016 г.; 
6. Спортна зала - ул. „С. Ганчев”, актуван с АОС № 4778/2009 г.; 
 Застрахователните вноски да се предвидят в бюджета на общината за 2018 г.  
  ІІ. Определя следните имоти – частна общинска собственост, предоставени 

под наем, които да бъдат застраховани, включително и срещу природни бедствия и 
земетресения за 2018 г.:  

1. ЖК „Канатея” – ап.№ 17 актуван с АОС№4816/2010 г. – апартамент; 
2. ЖК „Канатея” – ап.№ 15 актуван с АОС№4813/2010 г. – апартамент 
3. ЖК „Канатея” – ап.№ 12 актуван с АОС № 4812/2010г. – апартамент; 
4. ЖК „Канатея” – ап.№ 14 актуван с АОС № 4811/2010г. – апартамент; 
5. ЖК „Канатея” – ап.№ 5 актуван с АОС № 4810/2010 г. – апартамент; 
6. ЖК „Канатея” – ап.№ 4 актуван с АОС № 4809/2010 г. – апартамент; 
7. ЖК „Канатея” – ап.№ 20 актуван с АОС № 4815/2010г. – апартамент; 
8. ЖК „Канатея” – ап.№ 19 актуван с АОС № 4814/2010г. – апартамент; 
Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем да бъдат за сметка 

на наемателите.  
___________________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 402 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 
42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата по чл. 45а от ЗОС за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в 
общински жилища и продажбата на общински жилища Общинският съвет – 
Каварна одобрява предложения списък за разпределение на общинските 
жилища, с който се определят броя, видът и местоположението на жилищата в 
групите по чл. 42, ал. 1 от ЗОС  и чл. 3, ал. 1 от Наредбата по чл. 45 от ЗОС, 
както следва: 

І. Общински жилища за продажба - няма 
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ІІ. Резервни общински жилища 

1. ЖК „Виктория” – ап. № Б11, актуван с АОС № 3473/28.03.2006 г. – 
апартамент; 

2. Жилищна сграда на ул. ”Нефтяник” № 5 – актуван с АОС № 5053/01.02.2012 
г. - 1 бр. апартамент. 

 

ІІІ. Ведомствени общински жилища 

1. ЖК „Виктория” – ап. № А11, актуван с АОС № 3104/12.10.2004 г.; 
2. ЖК „Виктория” – ап. № А12, актуван с АОС № 3105/12.10.2004 г.; 
3. ЖК „Виктория” – ап.№ А21, актуван с АОС № 3472/28.03.2006 г. 
 

ІV. Общински жилища за настаняване 

1. ЖБ „Черно море” - вх. Б, ап. 2 – актуван с АОС № 4857/03.02.2011 г.; 
2. ул. „Г. Кирков” № 10, вх. А, ет. 2, ап. № 1, актуван с АОС № 2318/16.06.2000 

г.  – апартамент; 
3. ЖК „Канатея” – ап. № 17, актуван с АОС № 4816/2010 г. – апартамент; 
4. ЖК „Канатея” – ап. № 15, актуван с АОС № 4813/2010 г. – апартамент; 
5. ЖК „Канатея” – ап. № 12, актуван с АОС № 4812/2010 г. – апартамент; 
6. ЖК „Канатея” – ап. № 14, актуван с АОС № 4811/2010 г. – апартамент; 
7. ЖК „Канатея” – ап. № 5, актуван с АОС № 4810/2010 г. – апартамент; 
8. ЖК „Канатея” – ап. № 4, актуван с АОС № 4809/2010 г. – 

апартамент; 
9. ЖК „Канатея” – ап. № 20, актуван с АОС № 4815/2010 г. – 

апартамент; 
10. ЖК „Канатея” – ап. №19, актуван с АОС № 4814/2010 г. – 

апартамент; 
11. ЖБ „Витоша”37, вх. А, ап. 5, актуван с АОС № 4871/07.02.2011 г. 

- апартамент; 
12. ЖБ „Витоша”37 вх. А, ап. 18, актуван с АОС № 4859/03.02.2011 г. – 

апартамент; 
13. ЖБ „Витоша”41 вх. А, ап. 3, актуван с АОС № 4875/08.02.2011 г. – 

апартамент; 
14. ЖБ „Витоша”41 вх. Б, ап. 3, актуван с АОС № 4877/11.02.2011 г. – 

апартамент; 
15. ЖБ „Х. Аспарух” вх. А, ап. 10, актуван с АОС № 4870/07.02.2011 г. – 

апартамент; 
16. Общежитие Каварна „Стефан Караджа” № 32 – 11 бр. апартаменти: 
- № 309, ет. 3 – актуван с АОС № 4869/03.02.2011 г.; 
- № 306, ет. 3 - актуван с АОС № 4868/03.02.2011 г.; 
- № 308, ет. 3 - актуван с АОС № 4867/03.02.2011 г.; 
- № 203-205, ет. 2 - актуван с АОС № 4865/03.02.2011 г.; 
- № 201, ет. 2 - актуван с АОС № 4864/03.02.2011 г.; 
- № 115, ет. 1 - актуван с АОС № 4863/03.02.2011 г.; 
- № 117, ет. 1 - актуван с АОС № 5703/08.09.2017 г.; 
- № 119, ет. 1 - актуван с АОС № 5704/08.09.2017 г.; 
- № 111- 113, ет. 1 -  актуван с АОС № 4861/03.02.2011 г.; 
- № 403- 405, ет. 4 - актуван с АОС № 4860/03.02.2011 г.; 
- № 418-420, ет. 4 - актуван с АОС № 5446/26.11.2014 г. 
17. Жилищна сграда на ул. „Нефтяник” № 5 – актувана с АОС № 

5053/01.02.2012 г. – 9 бр. апартаменти. 
18. Апартамент № 1, ет. 2 с. Българево, общ. Каварна, актуван с АОС № 

5417/2014 г. 
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19. Апартамент № 2, ет. 2 в с. Българево, общ. Каварна, актуван с АОС № 
5422/2014 г. 

20. Апартамент № 3, ет. 2 в с. Българево, общ. Каварна, актуван с АОС№ 
5423/2014 г.  

21. Жилище с. Белгун, актувано с АОС № 5271/14.11.2013 г. 
22. ул. „Александър Стамболийски” № 38 къща – две жилища; 
23. ул. „Баба Тонка” № 3 къща – две жилища; 
24. ул. „Братя Миладинови” № 39 – две жилища; 
25. ул. „Димитър Дончев – Доктора” № 10 къща – едно жилище; 
26. ул. „Дончо Стойков” № 37 къща -четири жилища; 
27.  ул. „Здравец” №2 къща - две жилища; 
28. ул. „Никола Вапцаров” №35 къща – две жилища; 
29. ул. „Никола Вапцаров” № 37 къща  – четири жилища; 
30. ул. „Никола  Вапцаров” № 39 къща – три жилища; 
31. ул. „Никола Вапцаров” № 41 къща – две жилища; 
32. ул. „Никола Вапцаров”№ 43 къща – две жилища; 
33. ул. ”Панайот Волов” № 3 къща – две жилища; 
34. ул. „Цар Калоян” № 5 къща – две жилища; 
35. ул. „Никола Вапцаров”№ 4 къща – едно жилище; 
36. ул. „Пейо Яворов” № 60 къща – едно жилище. 

Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 403 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 9 от Наредба 
№ 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет Общинският  съвет – Каварна приема отчета за изпълнение на 
годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Каварна за 2017 година съгласно приложението. 
Изпълнено 

 
РЕШЕНИЕ № 404 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост  Общинският 
съвет – Каварна реши: 

1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Каварна за 2018 г. съгласно приложението. 

2. Общинският съвет може да извършва промени, допълнения и актуализация в 
годишната програма по предложение на кмета на общината- Приложение . 
Изпълнено 
 
РЕШЕНИЕ № 405 

На основание  чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27,  ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, чл. 39, т. 3, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл.125 от Закона за публичните финанси и 
във връзка  с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. и  ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за 
изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г.  Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема бюджета на Община Каварна за 2018 година, както следва: 

1.1. По прихода в размер на 15 067 488 лв., по видове приходи по пълна 
бюджетна класификация съгласно Приложения № 1. 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 250 051 лв.; 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 962 890 лв.;  
1.1.3. Преходен остатък в размер на 854 547 лв. съгласно Приложение №2. 



 10

1.2. По разходите в размер на 15 067 488 лв., разпределени по функции, 
дейности и параграфи съгласно Приложение № 1. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 455 740 лв.; 
1.2.2. За местни дейности в размер на 6 636 448 лв.; 
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности в размер на 975 300 лв. 
1.3. Приема поименния списък и разчета за финансиране на капиталовите 

разходи в размер на  1 515 922 лв. съгласно Приложение №3. 

1.3.1.  На основание чл. 94, ал. 3, т. 6 от ЗПФ приема разпределението на 
средствата за целева субсидия за капиталови разходи в размер на 585 900 лв. по обекти,  
както следва: 

229 500 лв. – Благоустрояване на пешеходно пространство – подход към плаж 
Каварна; 

2 500 лв. – Пътна връзка към нов гробищен парк в гр. Каварна; 
19 500 лв. – Външно ел. захранване на нов гробищен парк в гр. Каварна; 
6 500 лв. – Улична мрежа на част от ул. „Тиризис” в КК Карвуна, с. Топола, общ. 

Каварна от о.т. 132 до морски плаж „Иканталъка II”; 
43 500 лв. – Уличен водопровод по ул. „Андрей Василев – Амира” от ОТ 604 до 

ОТ 615, ул. „Христо Смирненски” от ОТ 370 до ОТ 604, ул. „Христо Ботев” от ОТ 367 
до ОТ 606 в гр. Каварна; 

2 000 лв. – Улична мрежа на част от улица „Васил Левски” от о.т. 688 до о.т. 392 
– 60 м;    

245 400 лв. – Изграждане на нов гробищен парк гр.Каварна; 
17 000 лв. – Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж 

Каварна; 
10 000 лв. – Рехабилитация на водопровод по улици „Райко Даскалов”, „Цар 

Калоян”, „Освобождение”, „Марица”, „Струма”, „Дончо Стойков” и „Козлодуй” в гр. 
Каварна;   

10 000 лв. – Облагородяване на пространството зад блок „Република” и 
общински терен, заключен между ул. „Димитър Дончев”, ул. „Дончо Стойков” и кв. 29 
по плана на гр. Каварна. 

 1.3.2. Съгласно чл. 127, ал. 2 от  ЗПФ приема разпределението на приходите 
от продажба на общински нефинансови активи в размер на 440 000 лв., в т.ч  за 
погасяване на облигационен заем – 440 000 лв.  

1.4. На основание чл. 39 от ЗПФ Общината няма намерение да поема нов 
общински дълг и общински гаранции и определя максимален размер на дълга в размер 
на 2 556 782 лв. и максимален размер на общинските гаранции в размер на 852 260 лв.  

1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

1.5.1. Помощи за погребение в размер на 1 000 лв. и помощи по решение на 
Общинския съвет в размер на 10 000 лв.  

1.5.2. Субсидии за читалища на основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за 
народните читалища, както следва:  

-  целева субсидия за държавни дейности – 201 000 лв. 
- дофинансиране на дейности за сметка на местни приходи – 84 000   лв., 

разпределени по читалища, както следва: 
НЧ „Съгласие-1890” гр. Каварна         70 000 лв. 

НЧ „Народен будител-1940” с. Българево 3 000 лв. 

НЧ „Светлина-1942” с. Белгун 1 000 лв. 

НЧ „Народен глас-1940” с. Вранино 1 000 лв. 

НЧ „Надежда-1941” с. Видно 1 000 лв. 

НЧ „Искра-1923” с. Челопечене 1 000 лв. 

НЧ „Г.Раковски-1941” с. Камен бряг 1 000 лв. 



 11

НЧ „Калиакра-1955” с. Могилище  1 000 лв. 

НЧ „Христо Градечлиев - 2005” с. Селце  2000 лв. 

НЧ „Утро-1940” с. Раковски   500 лв. 

НЧ „Никола Вапцаров-1954” с. Септемврийци 2 000 лв. 

НЧ „Никола Нейков – 2005” с.Нейково     500 лв. 

1.5.3. Средства за подпомагане на спорта на основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗФВС и Наредбата за условията, критериите и отчетността на финансовото 
подпомагане на спортни дейности в Община Каварна в размер на 233 000 лв., в т.ч. 49 
000 лв. за поддръжка на спортна база, средства за субсидиране на спортни клубове - 
169 000 лв., в т.ч. по клубове, както следва: 

Футболен клуб „Калиакра”        130 000 лв. 
Спортен клуб по хандбал „Калиакра”          10 000 лв. 
Тенис клуб „Каварна”            6 000 лв. 
Спортен клуб по кик-бокс „Ринг”          10 000 лв. 
Спортен клуб по корабомоделизъм „Вимпел” 3 000 лв. 
Спортен клуб по бойни спортове „Калиакра”          10 000 лв. 

1.5.4 . На основание  чл. 100 и чл. 106 от Закона за лечебните заведения, за 
сметка на местни приходи Общинският съвет определя средства в размер на 420 000 лв. 
за субсидиране на лечебна дейност на „МБАЛ – Каварна” ЕООД гр. Каварна и 
капиталов трансфер на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна в размер на 
10 000 лв. 

1.5.5. Средства в размер на 255 000 лв. за културни прояви от местно и 
национално значение, 50 000 лв. за рекламна дейност в областта на културата и 50 000 
лв. за международни контакти и побратимяване съгласно Приложение № 4. 

1.5.6. Средствата в размер на 70 000 лв. за дейности в областта на туризма да 
бъдат разпределени, както следва: 

- 20 000 лв. за участия в туристически борси, изложения и др.; 
- 50 000 лв. за реклама в областта на туризма. 
2. Във връзка с чл. 64 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна разликата 
между определените такси и действителните разходи да се покрие с общински приходи.  

3. Приема следните лимити за разходи: 

3.1. На основание чл. 37, ал. 2 от ПМС № 332/22.12.2017 г.  приема разходите за 
социално-битово и културно обслужване в размер на 3 % от утвърдените разходи за 
основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. 

3.2. На основание чл. 35, т. 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. във връзка с чл. 88, ал. 
1 от ЗДБРБ за 2018 г. определя средства за представителни цели на кмета на общината 
в размер на 12 550 лв. 

3.3. На основание чл. 35, т. 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. във връзка с чл. 88, ал. 
2 от ЗДБРБ за 2018 г. определя средства за представителни цели на председателя на 
Общинския съвет в размер на 5 000 лв.  

4. На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС №332/22.12.2017 г. утвърждава поименен 
списък на служители в общинска администрация, които имат право на транспортни 
разходи съгласно Приложение № 5. 

5.  Утвърждава средствата за транспортни разходи на персонала в размер на 
100 % от действителните разходи. 

6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА определя средства за персонал 
(заплати, възнаграждения и осигурителни вносни на лицата по трудови, извънтрудови и 
служебни правоотношения) през 2018 г. в рамките на общинския бюджет съгласно 
Приложение № 1. 

7.  На основание т. 10 от Решение № 286/22.05.2017 г. на МС Общинският 
съвет - Каварна определя 53 щатни бр. численост на персонала за делегираната от 
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държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по 
стандартите. 

8. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен годишен 
разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 6. 

9. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от ЗПФ одобрява актуализираната бюджетна 
прогноза за периода 2018 – 2020 година на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности съгласно приложение Приложение № 7. 

10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1, от ЗПФ определя максимален размер на 
новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер 
съгласно приетия бюджет, като наличните към края на 2018 г. задължения за разходи 
не могат да надвишават сумата от 1 176 178 лв. 

11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ определя максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. съгласно приетия 
бюджет, като наличните към края на годината не могат да надвишават 5 920 595 лв.  

12. На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ определя размера на просрочените 
задължения от 2017 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. в размер 
на 321 298 лв. съгласно Приложение № 8. 

13. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от ЗПФ определя размера на просрочените 
вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 308 099 лв. 

14. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ Общинският съвет - Каварна определя 
второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

- Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Българево - директорът на дома; 
- Култура и Домашен социален патронаж - секретарят на общината; 
- Исторически музей гр. Каварна - Директорът на  музея; 
- Художествена галерия – Директорът на галерията; 
- Общинско предприятие „Чиракман” – директорът на предприятието. 
Определя второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на образованието, 

които прилагат системата на делегираните бюджети: 
- Директорът на СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна; 
- Директорът на ОУ „Йордан Йовков” гр. Каварна; 
- Директорът на НУ „Братя Миладинови” гр. Каварна; 
- Директорът на НУ „Христо Ботев” с. Септемврийци; 
- Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун; 
- Директорът на ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев” гр. Каварна; 
- Директорът на ДГ „Здравец гр. Каварна; 
- Директорът на ДГ  „Радост гр. Каварна; 
- Директорът на ДГ Детелина” гр. Каварна; 
- Директорът на ДГ „Дъга”  с. Вранино; 
- Директорът на ДГ „Слънце” с. Септемврийци;  
- Директорът на ДГ „Калинка  с. Раковски; 
-  Директорът на ДГ „Калиакра” с. Българево. 
15. Възлага на кмета: 

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители; 
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
16. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 

системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи от такси, цени 
на услуги и управление на общинска собственост. 

17. На основание чл. 125, ал. 1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да 
извършва компенсирани промени: 
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17.1. да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята 
на дарителя; 

17.2. служебно да увеличава размера на бюджетите на разпоредителите, 
прилагащи системата на делегираните бюджети с размера на получените като трансфер 
бюджетни и извънбюджетни средства; 

17.3. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

17.4. в частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

17.5. да представя в общински съвет актуализирано разпределение на 
променените бюджети в тримесечните отчети. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране за 
плащане по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни 
програми. 

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по сметките за чужди средства за авансово финансиране за 
плащане по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни 
програми. 

20. На основание чл. 96 от ЗПФ и чл. 282, ал. 21, т. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование определя средства за дофинансиране на 
общинските детски градини, училища и ОДК, както следва: 

Детски градини – сума в размер на 40 000 лв.; 
ОДК – сума в размер на 55 300 лв.; 
Училища – сума в размер на 10 000 лв. 
21. Приема бюджета на ОП „Чиракман” в размер на  596 086 лв. съгласно 

Приложение № 9. 
22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на  проекта на 

бюджета. 
Изпълнено. 
 
 
РЕШЕНИЕ № 406 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за общинския дълг в 
предвид Решение № 373 по Протокол № 14, Решение № 40 по Протокол № 22 и 
Решение № 397 по Протокол № 30 от 19.12.2017 г. Общинският съвет - Каварна  реши: 

1. Дава съгласие срокът на погасяване на облигационната емисия да е 31.12.2019 
г. като лихвените плащания са на 31.12.2017 г. – 18 500 лв., 30.06.2018 г. – 18 500 лв., 
31.12.2018 г. - 15 500 лв., 30.06.2019 г. – 10 500 лв. и последното да е на 31.12.2019 г. – 
5 500 лв., а главичните – една нулева вноска, дължима към 31.12.2017 г. и четири равни 
шестмесечни вноски по 118 750 евро, изискуеми на 30.06.2018 г., 31.12.2018 г., 
30.06.2019 г. и 31.12.2019 г. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна – Нина Ставрева да извърши 
последващите съгласно закона действия. 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 407 
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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, чл. 14  от Наредба № 12 от 
25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка и мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони в периода 2014 – 2020 г., съфинасирана от Европейския Земеделски 
фонд за развитие на селските райони във връзка с сключен договор за отпускане на 
финансова помощ № 08/07/2/0/000595 от 22.12.2017 г. между Община Каварна и 
Държавен фонд „Земеделие”, сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 
III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от изпълнителния директор 
Живко Живков, Общинският съвет Каварна дава съгласие: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Каварна Нина Георгиева Ставрева да  
подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  за авансовото плащане, 
представляващо 2 865 770. 95 лв. (два милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди 
седемстотин и седемдесет  лева и 0.95 ст.), за обезпечаване на 100 % от авансово 
плащане по Договор за отпускане на финансова помощ  № 08/07/2/0/00595 от 
22.12.2017 г., Проект:  „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в 

община Каварна”,   по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка и мащаби инфраструктура” от мярка 7  
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони в периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския Земеделски 
фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Каварна  да подготви и представи необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по Договор  № 08/07/2/0/00595 от 
22.12.2017 г., Проект:  „Реконструкция и еахабилитация на общински пътища в 

община Каварна”,   по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка и мащаби инфраструктура” от мярка 7  
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони в периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския Земеделски 
фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 408 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4, чл. 37 и ал. 3, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4  от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал. 4 от Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за индивидуално и 
общо ползване по землища на територията на община Каварна, описани в списък на 
свободните пасища и мери в община Каварна за отдаване под наем за стопанската 
2018/2019 година (Приложение №1), неразделна част от настоящото решение. 

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално и общо ползване за 
стопанската 2018/2019 г. имотите по т. 1. 

3. Дава съгласие да се отдадат под наем мерите, пасищата и ливадите, 
определени за индивидуално  ползване, при спазване условията на чл. 37и, във връзка с 
чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
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регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и 
вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. 
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се предоставят под наем 
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд 
"Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 
37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

4. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване  да бъдат 
разпределени между правоимащите лица от комисия, назначена със заповед на кмета на 
община Каварна. 

5. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при спазване 
условията на чл. 37 и ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, като отчете наличието на 
притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади. 
Комисията да състави протокол за окончателно разпределение на имотите при наличие 
на необходимите площи в срок до 1 май 2017 година. 

6. При недостиг на пасища, мери и ливади в землището, комисията да извърши 
допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до достигане на 
нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените в Приложение 
№1 пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

7. Въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната цена, 
кметът на общината да сключи договори за наем със срок на действие от 5 стопански 
години, считано от стопанската 2018/2019 година. На основание чл. 37и, ал. 15 от 
ЗСПЗЗ, при сключване на договорите за наем на пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на 
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане 
по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, за две 
стопански години от сключването на договора. 

8. На основание чл. 37 и ал. 13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на 
Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската 
2018/2019г.), останалите свободни цели имоти - пасища, мери и ливади, чрез 
провеждане на публични търгове, в които да бъдат допуснати до участие само 
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 

9. На основание чл. 37 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга 
по ал. 13 свободни цели имоти - пасища, мери и ливади да се отдадат под наем по реда 
на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (за стопанската 
2018/2019г.), чрез провеждане на публични търгове, на собственици на пасищни 
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние, съгласно реда, определен в правилника за 
прилагане на закона.  

10. Пасищата, мерите и ливадите от Приложение №1, останали ненаети се 
определят за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населените 
места с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство, включително чрез 
образуване на едно или повече колективни стада. 

11. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на 
територията на общината, съгласно Приложение № 2. 

12.  Приема Годишен план за паша за стопанската 2018/2019г. (Приложение № 
3). 

13. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на 
мерите, пасищата и ливадите, както следва: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

13.1. Да предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни животни и на 
местното население, за извеждане на паша на притежаваните от тях животни, 
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земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери и 
ливади, като осигурява безпрепятственото им използване.   

13.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за 
директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане 
на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не 
гарантира подпомагане на земеделския производител. 

13.3. Кметовете и кметските наместници на населените места от съставните 
селища на община Каварна се задължават да следят за изпълнението на Правилата за 
ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При 
констатирани нарушения да уведомяват общината. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

13.4. Да използват пасищата, мерите и ливадите по предназначение. 
13.5. Да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015г. на Министъра 

на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично 
състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско 
състояние на земята“; 

13.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с 
битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

13.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите; 
13.8. Да не се извършват паша нощем и без пастир, както и да не допускат 

лагеруване на домашни животни в пасищата; 
13.9. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както и 

на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са 
извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор 
и ликвидиране на болестите по животните; 

13.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата; 
13.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем 

пасища, мери и ливади на отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от 
компетентните органи; 

13.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване; 
13.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване; 
13.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите, 

както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир; 
13.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 
13.16. Да организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в 

договора за наем;  
13.17. Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички 

тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и 
възраст; 

13.18. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски 
земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи и други нормативни актове. 
___________________________________________________________________________
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 409 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от  Правилника за прилагане на закона за 
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собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 297 от ГПК и искане с вх. №РД–
01-6969/01.12.2017 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за предоставяне на Общинска служба по земеделие - Каварна 
(ОСЗ - Каварна) на общински поземлен имот с идентификатор 35064.111.220 по КККР 
на град Каварна, с площ 500 кв.м, със съседи: ПИ 35064.111.212; ПИ 35064.111.104; ПИ 
35064.111.221 и ПИ 35064.111.137; с трайно предназначение на територията – 
Земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни 
условия - 3 (трета), с АЧОС № 2077/15.07.2009 г., за обезщетение на наследници на Яни 
и Аристофан Амирови, съгласно влязло в сила съдебно решение № 48/27.05.2016 г. на 
Районен съд – Каварна и решение № 212-1/07.03.2017 г. на ОСЗ - Каварна. 

2. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по деактуване на имота. Решението и заповедта за 
деактуване да се връчат по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицето по 
чл. 45д, ал. 2 и служебно – на Общинска служба по земеделие.  
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 410 

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 искане с вх. № ПС-06-
651/19.12.2017 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 23 (двадесет и три) кв.м, актуван с АЧОС № 
5617/19.10.2016 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
35064.501.3115 по КККР на гр. Каварна, целия с площ от 958 кв.м, в който 
съсобствениците Милен Тончев Рашков и Кремена Илиева Борисова участват с 935кв.м 
съгласно нотариален акт, вписан в СВ - Каварна под № 53, том VІІІ, д. № 
1148/18.10.2016 г.  

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 211,60 лв. (двеста и 
единадесет лева и шестдесет стотинки) съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител 
на имоти за втора зона на гр. Каварна. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 411 

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 искане с вх. № ПС-06-
632/30.11.2017 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 305 (триста и пет) кв.м, актуван с АЧОС № 
5694/25.08.2017 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35746.501.59 
по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, целия с площ от 2 905 кв.м., в който 
съсобствениците Стоян Димитров Стоянов, Стойка Кънчева Вълчева и Димчо Кънчев 
Димитров участват с 2600 кв.м съгласно нотариален акт, вписан в СВ - Каварна под № 
2, том VІІІ, д. № 1276/ 2017 г.  

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2 876,15 лв. (две 
хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и петнадесет стотинки) съгласно пазарна 
оценка, изготвена от оценител на имоти. 
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3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 412 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет -Каварна за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският 
съвет – Каварна реши:  

1. Отменя свое решение № 391 по Протокол № 30 от 19.12.2017г.               
2. Дава съгласие за самостоятелна продажба на движими вещи – общинска 

собственост и одобрява начална тръжна цена без ДДС, съгласно изготвена пазарна 
оценка от оценител на машини и съоръжения, представляващи: 

          1. Сушилня от подов тип, включваща Газова горелка, Табло за управление 
и Датчици за влага и температура с цена 6 928,74 лв.; 

2. Нарязваща инсталация и Филтър с цена 4 001,40 лв.; 
3. Зиг-заг сепаратор с цена 3 222,18 лв.; 
4. Сито машина с цена 1 272,24 лв.; 
6. Дробач на шипка  с цена 1 222,02 лв.; 
7. Бойлер с газова горелка с цена 676,20 лв.; 
8. Котел с газова горелка с цена 676,20лв. 

3. Дава съгласие за продажба на вещи – общинска собственост, трайно прикрепени 
към сградата (неразделна част от нея), представляващи: 

1.Отоплителна инсталация; 
2.Аварийна вентилация; 
3.Електрическа инсталация; 
4.Газова инсталация; 
5.Аварийна сигнализация; 
6.Газов разходомер.  

Пазарната цена на описаните вещи е включена в пазарната оценка на сградата, 
одобрена с решение №  389 по Протокол № 30 от 19.12.2017 г.               

4. 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.  

5. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по продажба на 
движимите  вещи. 
Неизпълнено. Обявен търг, не са се явили кандидати 

 
 

РЕШЕНИЕ № 413 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
водите Общинският съвет – Каварна: 

1. Определя представител на община Каварна в общото събрание на асоциацията 
по В и К в обособената територия, обслужвана от „ В и К Добрич” АД, гр. Добрич да е  
Нина Георгиева Ставрева – Кмет на община Каварна. 

2. Определя резервен представител на община Каварна (при невъзможност 
кметът на общината да участва) в общото събрание на асоциацията по В и К в 
обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич да е Йордан 
Петров Йорданов – заместник–кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност” в 
Общинска администрация Каварна.  

3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията да гласува 
по дневния ред, както следва: 
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   1. по т. 1 –  „против”. 
Неизпълнено – Извънредното общо събрание беше отменено. 

 
 
РЕШЕНИЕ № 414 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 107 от КТ във връзка с чл. 89 от 
КТ, и чл. 14 т. 3, чл. 20 от Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху 
дейността на общинските предприятия на Общинският съвет -Каварна реши: 

1. Открива процедурата за провеждане на конкурс за избор на директор на 
Общинско предприятие  "Чиракман", гр. Каварна със седалище и адрес на управление 
на дейността: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50.   

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите: 
• Висше образование; образователна степен „бакалавър” или „магистър”; 
• Общ трудов стаж или професионален опит: не по-малко от 3 години; 
• Свидетелство за управление на МПС; 
• Компютърна грамотност; 
• Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, 

комуникативност;  
• Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица, които: 
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки; 
2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност със сходна дейност; 
3. заема длъжност в ръководни органи на търговски дружества; 
4. са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност 

до изтичането на срока на наказанието;    
5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи 

на общинско еднолично търговско дружество; 
6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове 

на кметства, кметски наместници, заместник – кметове на общини, секретари на 
общини; 

7. са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на 
кмета, заместник–кмета, кмет на кметство, секретаря на общината; 

8. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавна 
или общинска администрация; 

9. работят по трудов договор с друг работодател; 
10. имат регистрирана фирма; 
11. имат финансови задължения към община  Каварна. 
3. Срок на договора за управление: 3 години. 
4. Необходимите документи. 
4.1. Заявление за участие в конкурса – (по образец); 
4.2.Мотивационно писмо; 
4.3. Автобиография; 
4.4. Актуално свидетелство за съдимост; 
4.5. Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и 

други документи удостоверяващи квалификация; 
4.6. Копие от трудова или служебна книжка; 
4.7. Карта за предварителен медицински преглед (оригинал); 
4.8. Свидетелство за управление на МПС (копие); 
4.9. Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1, т. 1-5 от КТ (по  образец); 
4.10. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност (по образец); 
4.11. Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за 

тригодишен период; 
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5. Място и срок: 
Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на община 

Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица" № 26, в срок от четиринадесет 
дни от обявяването на конкурса в един регионален и един местен вестник, и на 
интернет страницата на община Каварна. 

Същите следва да се поставят в непрозрачен запечатан плик, върху който са 
изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и 
наименованието на дружеството.  

Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за 
тригодишен период се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя 
в плика с документите за участие в конкурса.  

6. Конкурсът да е присъствен и да се проведе на три етапа: 
I етап - проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания към кандидатите и Програма за развитие на 
дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период;  

II етап - представяне от кандидатите на Програма за развитие на дейността на 
ОП "Чиракман" гр. Каварна за тригодишен период; 

III етап - събеседване с кандидатите.  
7. Възлага на настоящия директора на ОП "Чиракман", гр. Каварна да 

предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи относно 
структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на общинското 
предприятие, в срока по т.5 от настоящето решение. 

8. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно 
темите - предмет на събеседването, изготвени от комисията за провеждане на конкурса, 
образец на заявление по т. 4.1. от настоящото решение в срока по т. 5. от настоящото 
решение, в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. 
„Добротица” № 26. 

9. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от пет члена, от които 
двама представители на общинска администрация и трима общински съветници. 

9.1. Избира следните представители на Общински съвет – Каварна, които да 
бъдат включени в състава на комисията: 

1. Виктория  Керчева; 
2. Росен Димов; 
3. Мемиш Мустафов. 
9.2. Работата на комисията да започне на първия работен ден след изтичане на 

срока по т. 5. от настоящото решение, от 14,00 ч., в сградата на  община Каварна - гр. 
Каварна, ул. „Добротица” № 26. 

9.3. На всеки от членовете на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса да се изплати възнаграждение в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв.  

10. Възлага на кмета на община Каварна да извърши всички необходими 
действия по обявяването и провеждането на конкурса.  

10.1. Възлага на кмета на общината в тридневен срок от влизането в сила на 
решението на общинския съвет да обяви конкурса.  

10.2. Възлага на кмета на общината в тридневен срок от провеждането на 
конкурса да внесе в общинския съвет доклад за определяне на представилия се 
успешно кандидат и класиране по ред на следващите участници. 
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 415 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 36в, ал. 1, т. 1 и във 
връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане па Закона за социално 
подпомагане, и в изпълнение на § 40 от Преходните и заключителните разпоредби на 
Постановление №288 от 4 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника 
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за прилагане на Закона за социално подпомагане, обн. ДВ бр. 89 от 11.11.2016 г., изм. и 
доп. с Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г., обн. ДВ бр. 17 от 21 февруари 2017 
г. на Министерски съвет Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Дава съгласие да бъде променено наименованието на специализираната 
институция за предоставяне на социални услуги от Дом за възрастни хора с умствена 

изостаналост с адрес ул. „Пета № 20, с. Българево, община Каварна, с капацитет 120 
места в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с адрес ул. „Пета“ № 20, с. 
Българево, община Каварна с капацитет 120 места.  

2. Възлага на Кмета на Община Каварна да представи Решението на Общински 
съвет - Каварна за промяна наименованието на специализираната институция за 
предоставяне на социални услуги пред Регионална Дирекция за социално подпомагане 
за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане съгласно 
разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане.                                       
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 416 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с молба с вх. 
№ ФСД-01-93 от 17.01.2018 г. до Кмета на Община Каварна Общинският съвет – 
Каварна дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 
1000 (хиляда) лева на лицето Шериф Ахмедов Мехмедов, ЕГН 4504147926, живущ в гр. 
Каварна, ул. „Стефан Караджа“ № 32, необходими за по-нататъшното му лечение, за 
сметка на местни приходи. 
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 417 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната 
Общинският съвет – Каварна одобрява отчета за средствата за командировки на Кмета 
на Община Каварна за периода 01.09.2017 г. – 31.12.2017 г. съгласно приложението. 
Изпълнено. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
По Протокол № 32/ 02.03.2018 г. 
 
РЕШЕНИЕ № 418 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 16 от Закона за младежта  
Общинският съвет – Каварна приема План за младежта за 2018 година съгласно 
приложение № 1.  
Изпълнено. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 419 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Общинският 
съвет - Каварна приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 година съгласно 

приложение № 2.  

Изпълнено. 
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РЕШЕНИЕ № 420 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 2 , т. 4 от Закона за 
културното наследство Общинският съвет – Каварна приема Правилник за 
устройството и дейността на художествена галерия „Христо Градечлиев” - гр. Каварна 
съгласно приложение № 3.  
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 421 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 55, чл. 61ч, чл. 67 от ЗМДТ във 
връзка с чл. 75, ал. 1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните 
данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Общинският съвет - 
Каварна приема Наредба за допълнение на Наредбата № 3 за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 
община Каварна, приета с решение № 73 по протокол № 7 от 29.03.2016 г., изменена и 
допълнена с решение № 184 по протокол № 15 от 25.10.2016 г., допълнена с решение № 
263 по протокол № 20 от 28.03.2017 г., в сила от 1.01.2017 г. изменена и допълнена с 
Решение № 321 по протокол № 24 от 04.07.2017 г., изменена с Решение № 482 от 
30.11.2017 г. на Административен съд – Добрич, в сила от 28.12.2017 г., както следва: 

І. Глава І, Раздел V „Данък върху превозните средства“ 

В чл. 44 се правят следните изменения:  
1.  Текста от ал. 4:„ За триколка данъкът се определя от общото тегло“” се 

заменя с :  
„Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) 

№ 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно 
одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, 
L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък  „Регламент (ЕС) № 168/2013 се определя 
на базата на общото тегло в размер, както следва:” 

 2. Текста от ал. 8: „За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-
помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или 
извънгабаритни товари и други специализирани автомобили, без тролейбусите, се 
заплаща данък 55 лв.“ се заменя с: 

 „За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), 
автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък в 
размер на 55 лв.“ 

 3. Текста от ал. 9: „За автокранове с товароподемност над 40 тона, 
специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с 
товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.: се заменя с: 

 „За автокранове с товароподемност над 40 тона се заплаща данък в размер на 
100 лв.“  

4. Текстът на алинея 12 „За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.” се заменя с 
„За моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от 
Регламент (ЕС) № 168/2013 се заплаща 50 лв.”. 

ІІ. Глава І, Раздел VІІІ: „Данък върху таксиметров превоз на пътници“  

В чл. 59г се правят следните изменения: 
Текста от ал. 1: „Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се 
определя по следната формула: 

ДДТГ=ГДТПП*БМ/12, където 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 
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ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по 
чл. 59б; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменя с:  

„Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя 
по следната формула: 

ДДТГ=ГДТПП*БМ/12, където 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по 

чл. 59б; 
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на 

срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници. 

Текста от ал. 2: „Когато действието на разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 
годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната 
формула: 

НВДТПП=ПГДТПП*БМ/12, където 
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 
ПГДТПП – платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 
БМ – броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменя с: 
„Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по следната формула: 

НВДТПП=ПДТПП*ОМ/БМ, където 
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 

който е издадено разрешението; 
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 

платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ 

ІІІ. Глава ІІ, Раздел І „Местни такси“ 

В чл. 60, ал. 1 се правят следните изменения: 
В текста на т. 8: „ за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното 

предучилищно образование за ползване на детска градина или училището извън 
финансираните от държавата дейности“ се заменя с: 

„за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 
образование извън финансираното от държавата“. 

ІV. Глава ІІ, Раздел ІІ: „Такса за битови отпадъци”  

1.  В чл. 75, се добавя ал. 4 със следния текст:  
(4) „При промяна на обстоятелства в подадена декларация по ал. 1, корекции или 

оттегляне на същата се извършва с корекционна декларация по образец в срок до 3 
месеца от влизането в сила решението на Общински съвет – Каварна за приемане на 
план-сметка за текущата година.”  
Изпълнено. 
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РЕШЕНИЕ № 422 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Каварна изменя свое 
рещение № 291 по протокол № 21 от 25 април 2017 г., както следва: 

Точка 2 придобива следния текст: „2. Предоставените по т. 1 финансови 
средства да бъдат възстановени до 01.10.2018 г.” 

 Частично изпълнено. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 423 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и чл. 8, 
ал. 9 от ЗОС Общинският съвет - Каварна приема промени в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Каварна за 
2018 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 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 
на концесия” допълва в подточка „А” „Имоти, които Община Каварна има намерение 
да предостави под наем”: 

„4. Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от 
терен с идентификатор 35064.501.1504 по КККР на гр. Каварна, с начин на трайно 
ползване „За друг обществен обект, комплекс“, находящ се на ул. „Стефан Караджа”, 
актуван с АПОС № 147/10.04.2014 г., с  площ 75,00 кв.м.” 

Изпълнено. 

  
РЕШЕНИЕ № 424 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 22, ал. 
1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Каварна Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се предостави под наем терен с площ 75 кв.м. (посочен в 
схема), представляващ част от ПИ с идентификатор 35064.501.1504 по КККР на град 
Каварна, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, находящ се 
на ул. „Стефан Караджа”, актувана с АПОС № 147/10.04.2014 г., за срок от 5 (пет) 
години. 

2. Отдаването под наем 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 месечна наемна цена в размер на 75,00 лв. (без 
ДДС) съгласно приета Тарифа за размера на месечните наемните базисни цени на 
общински стопански обекти и терени, приета с решение № 252 по протокол № 19 от 
28.02.2017 г. 

4. Възлага на кмета да извърши необходимите действия. 
Неизпълнено. Обявен търг, не са се явили кандидати. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 425 

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 
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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. № ПС-06-659/ 
21.12.2017 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 50 (петдесет) кв.м., актуван с АЧОС № 
5740/05.02.2018 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
35064.501.2322 по КККР на гр. Каварна, целия с площ 1335 кв.м., в който 
съсобствениците „АКБ-АКТИВ“ АД с ЕИК 130834072 участват с 1 285 кв.м. съгласно 
нотариален акт, вписан в СВ - Каварна под № 2, том VІІ, д. № 1009/03.08.2012 г.  

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 5 000,00 лв. (пет 
хиляди лева). 

3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
Неизпълнено. Има издадена заповед, заявителят не е заплатил. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 426 

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 искане с вх. № ОС – 10- 17/ 
15.01.2018 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 78 (седемдесет и осем) кв.м., актуван с АЧОС № 
5739/31.01.2018 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 48828.501.94 
по КККР на с. Могилище, община Каварна, целия с площ 2 428 кв.м., в който 
съсобственика "КЕЛТИК МЕЙНЪР ПРОПЪРТИС" ЕООД с ЕИК 124639420  участва с 2 
350 кв.м. съгласно нотариален акт, вписан в СВ - Каварна под № 41, т. ХІ, рег. 5627, д. 
2758/24.11.2004 г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 374,40лв. (триста  
седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки) съгласно пазарна оценка, изготвена 
от оценител на имоти. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 427 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 15, ал. 6 от Наредба № 2 за реда за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с 
заявление с вх. № ОС-10-6/05.01.2018 година от „КАВАРНА 2016“ ООД с ЕИК 
204034564, представлявано от Панайот Димитров Панайотов и Йордан Петров 
Тинев Общинският съвет – Каварна реши: 

І. Дава съгласие срока на договор за наем от 30.05.2016 г., сключен между 
община Каварна и „КАВАРНА 2016“ ООД с ЕИК 204034564, представлявано от 
Панайот Димитров Панайотов и Йордан Петров Тинев, след проведен търг, да бъде 
удължен до 10 години срещу същата месечна наемна цена.  

ІІ. Упълномощава кмета на община Каварна да сключи анекс към договора за 
наем, като запази всички клаузи по договора.  

Изпълнено. 
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РЕШЕНИЕ № 428 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.12 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост Общинският съвет – Каварна реши: 

Одобрява пазарни наемни цени на земеделски земи – пасища и мери на 
територията на община Каварна, по населени места, както следва:  

1.За землище село Септемврийци, община Каварна –  6,30 лв./дка; 
2.За землище село Травник, община Каварна –            6,30 лв./дка; 
3. За землище село П. Чунчево, община Каварна –      6,20 лв./дка; 
4. За землище село Белгун, община Каварна –             6,30 лв./дка; 
5. За землище село Било, община Каварна –                6,30 лв./дка; 
6. За землище село Раковски, община Каварна –         6,20 лв./дка; 
7. За землище село Камен бряг, община Каварна –      6,00 лв./дка; 
8. За землище село Видно, община Каварна –              6,00 лв./дка; 
9. За землище село Българево, община Каварна –        6,00 лв./дка; 
10. За землище село Х. Димитър, община Каварна –   6,20 лв./дка; 
11. За землище село Селце, община Каварна –             6,00 лв./дка; 
12. За землище село Нейково, община Каварна –         6,20 лв./дка; 
13. За землище село Божурец, община Каварна -         6,00 лв./дка; 
14. За землище село Вранино, община Каварна -       6,30 лв./дка. 

Изпълнено. 
      
 

РЕШЕНИЕ № 429 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от същия закон, 
заявление с вх. № АБ-22-17/12.02.2018 г. от Ангел Димитров Нейчев и становище на 
главния архитект на община Каварна Общинският съвет – Каварна не дава съгласие в 
качеството си на съсобственик на УПИ IX в кв. 16 по действащия регулационен план на 
с. Нейково и уличната отсечка от о.т. 29 до о.т. 28 за изработване на проект за 
изменение на регулационния план на с. Нейково, общ. Каварна в частта за УПИ  X, 
УПИ IX в кв. 16 и част от улица от о.т. 29 до о.т. 28. 
___________________________________________________________________________
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 430 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 62 от Търговския закон и чл. 13, ал. 1, т. 3 от 
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на 
търговските дружества Общинският съвет – Каварна корегира свое Решение № 
67.5.6.2003 по Протокол № 5 от 29.07.2003 г., както следва: 

Буква а) придобива следния текст:  
„а) Намалява капитала на „Бизоне” ЕООД град Каварна със сумата на 

балансовата стойност на сградата в размер на 18 057 лева.” 
Останалите текстове остават непроменени. 

Изпълнено. 
 

РЕШЕНИЕ № 431 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с молба вх. № РД-
15-367/16.02.2018 г. до кмета на Община Каварна Общинският съвет -Каварна дава 
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съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. на Васил 
Димитров Манолов ЕГН 7109138023, живущ в с. Нейково, община Каварна, ул. „Осма” 
№ 3, необходими за по-нататъшното му лечение, за сметка на местни приходи. 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 432 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна реши: 
1. Одобрява разходите от бюджета, необходими на Исторически музей -  

Каварна като собствен принос в проект № ROBG-528: „A JOINT OPENED WINDOW 
TO THE UNIVERSE MYSTERIES”, избран по програмата „Интеррег Румъния – 
България”, което е 3 609,74 евро от одобрения бюджет на проекта. 

2. Община Каварна да осигури временната наличност на средства, докато не 
бъдат възстановени от Програмата. 

3. Приема следните позиции, които са част от екипа за изпълнение на проекта: 
- помощник мениджър; 
- историк. 

Изпълнено. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 433 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 44, ал. 5 от 
същия закон Общинският съвет – Каварна приема годишен отчет на кмета за 
изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2017 година съгласно 
приложение № 4. 
Изпълнено от ОбС. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 434 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 
от същия закон Общинския съвет – Каварна приема внесения отчет за изпълнението на 
актовете, взети от Общински съвет – Каварна за периода 02.08.2016 г. – 28.11.2017 г. 
Изпълнен от ОбС. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 435 

         На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за 
управление на отпадъците Общинският съвет – Каварна приема информация на кмета 
за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на община 
Каварна за 2017 г. съгласно приложение № 5. 
___________________________________________________________________________ 

Изпълнено. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 436 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
водите Общинският съвет – Каварна не определя представител на община Каварна в 
общото събрание на асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „ В 
и К Добрич” АД, гр. Добрич на 2 март 2018 г. 
Изпълнено – представителят на Община Каварна е присъствал на общото събрание, но 
без необходимия мандат за гласуване. 
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РЕШЕНИЕ № 437 

На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 1 от Статута 
за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на 
предучилищното и училищното образование и на културата Общинският съвет – 
Каварна определя Йордан Стоянов Стоянов, Кирил Александров Бахнев и Кремена 
Димитрова Василева за представители на Постоянната комисия по духовни дейности – 
образование, култура и проблеми на младежта  към Общински съвет – Каварна в 
експертната комисия за разглеждане на кандидатурите за за присъждане на награди „24 
май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и 
на културата. 
Изпълнено. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
По Протокол № 33/ 17.04.2018 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 438 

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 
Общинският съвет – Каварна одобрява бюджетната прогноза за периода 2019 – 2021 г. 
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 
Каварна – I-ви етап съгласно приложение № 1.  
___________________________________________________________________________ 
Изпълнено. 
  
РЕШЕНИЕ № 439 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 14, т. 4 от Наредба № 4 за създаване, управление и 
контрол върху дейността на общинските предприятия на  Общински съвет - Каварна и 
проведен конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град 
Каварна Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Одобрява класирането, извършено от комисията за провеждане на конкурс за 
избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна на кандидатите, 
както следва: 

I място – Николай Димитров Дърлянов с крайна обща оценка 52,25; 
II място – Христо Христов Соленков с крайна обща оценка 50,75; 
III място – Галина Миткова Василева с крайна обща оценка 48,50; 
IV място – Йордан Симеонов Димитров с крайна обща оценка 44,50. 
2. Определя Николай Димитров Дърлянов за спечелил конкурса за избор на 

директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна. 
3. Възлага на кмета на община Каварна да сключи с избрания директор - 

Николай Димитров Дърлянов договор за възлагане управлението на Общинско 
предприятие „Чиракман” град Каварна за срок от 3 години. 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 440 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският 
съвет - Каварна приема промени в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в община Каварна за 2018 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 „Б” „Имоти, които община Каварна има намерение да продаде” 
добавя: 

„50. ПИ поземлен имот с идентификатор ПИ № 07257.49.6 по КККР на 
с.Българево, общ. Каварна, с площ от 191 кв.м. 

 51. ПИ поземлен имот с идентификатор ПИ № 07257.49.7 по КККР на 
с.Българево, общ. Каварна, с площ от 205 кв.м. “. 

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 „В” „Имоти, върху които община Каварна има намерение да 
учреди вещни права” добавя: 

„1. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4387 по КККР на гр.Каварна, по 
действащ ПУП УПИ ХІІ в кв.103, с площ от 1074 кв.м.“ 
Изпълнено 

 
РЕШЕНИЕ № 441 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС 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 Общинският съвет – Каварна реши: 

І. Дава съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, 
представляващи: 

- ПИ № 07257.49.6 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, с площ 191 кв.м, 
актуван с АЧОС № 5709/2017 г., с трайно предназначение на територията: земеделска, с  
начина на трайно ползване „За друг вид застрояване“, с данъчна оценка – 557,40 лв. 

- ПИ № 07257.49.7 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, с площ 205 кв.м, 
актуван с АЧОС № 5710/2017 г., с трайно предназначение на територията: земеделска, с  
начина на трайно ползване „За друг вид застрояване“, с данъчна оценка – 598,30 лв. 

ІІ. 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. 

III. Одобрява начална тръжна продажна цена (без ДДС), както следва: 
1. За ПИ с идентификатор 07257.49.6 с площ 191 кв.м в размер на 986,00 лв. 

(деветстотин осемдесет и шест лева);  
2. За ПИ с идентификатор 07257.49.7 с площ 205 кв.м в размер на 1059,00 лв. 

(хиляда петдесет и девет лева).  
ІV. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 

действия.  

Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 442 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за 
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общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, решение № 266 по 
Протокол № 20 от 28.03.2017 г. на Общински съвет -Каварна за одобрени цени 
за право на строеж и във връзка със Заявление с вх. № ПС-06-577/07.11.2017 г. 
на картотекираната Борислава Бориславова Драганова съгласно протокол от 
10.11.2017 г. по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на 
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 
по чл. 45а от ЗОС Общинският  съвет - Каварна реши: 

1. Отменя свое решение № 241 по Протокол № 43 от 31.10.2006 г.               
2. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без търг и 

конкурс, на лицето Борислава Бориславова Драганова с ЕГН 9104251010 и адрес 
гр. Каварна, ул. „България” № 35, с установена жилищна нужда, за строителство 
на жилищна сграда върху общински поземлен имот с идентификатор 
35064.501.4387 по КККР на гр.Каварна, по действащ ПУП УПИ ХІІ в кв.103, с 
площ 1074 кв.м., с начин на трайно ползване: за индивидуално ниско 
застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява за срок от 5 (пет) години. 
Имотът е актуван с АЧОС № 5743/21.02.2018 г. 

3. Одобрява пазарна цена за право на строеж в размер на 2964,24лв. (две 
хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), 
изготвена от независим оценител на имот за имот, находящ се във втора зона, 
определена съгласно решения  № 114 по протокол 42/2010 г. и № 40 по 
протокол № 32/2014 г.    

4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите суми 
и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж. 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 443 

Общинският  съвет - Каварна връща предложението на вносителя за 
предоставяне безвъзмездно за управление на поземлени имоти – публична общинска 
собственост в гр. Каварна за доработване. 
Неизпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 444 

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 искане с вх. № ПС-10-
205/29.03.2018 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 166 (сто шестдесет и шест) кв.м., актуван с АЧОС № 
5744/22.02.2018 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
35064.501.1444 по КККР на гр. Каварна, целия с площ от 538 кв.м., в който 
съсобствениците Анка Петрова Миткова, Стефан Велков Нинов, Димитър Иванов 
Демиров, Яна Николова Колева, Борислав Николов Колев и Пенка Иванова Демирова 
участват с 372 кв.м съгласно нотариален акт, вписан в СВ - Каварна под № 160, том ІІ, 
д. № 283/218.03.2018 г.  

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2969,74 лв. (две 
хиляди деветстотин  шестдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки) съгласно 
пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти за първа зона на гр. Каварна. 

3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
Изпълнено. 
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РЕШЕНИЕ № 445 

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, искане с вх. № ОС–10-
121/21.02.2018 г. и декларация, нотариално заверена под № 3810/2018 г. от нотариус № 
107 с район на действие РС - София за отказ за изкупуване на общинската част в имота 
Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 137 кв.м, актуван с АЧОС № 5760/06.03.2018 г., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 66113.501.72 по КККР на с. 
Селце, община Каварна, целия с площ 2537 кв.м., в който съсобственика Цветлин 
Лазаров Коцев от гр. София, ул. „Йордан Хаджиконстантинов“ № 92 участва с 1850 
кв.м съгласно нотариален акт, вписан в СВ - Каварна под № 3 т.V, рег. 3143, д. 
1216/18.06.2004 г.  

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 657,60 лв. 
(шестстотин петдесет и седем лева и шестдесет стотинки) съгласно пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти. 

3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
Изпълнено. Издадена заповед, лицето не е платило. 

 
РЕШЕНИЕ № 446 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, и чл. 36, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията,  чл. 74, ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – Каварна и във връзка с 
искане с вх. № ОС-10-73/31.01.2018 г. от Илия Йорданов Тосков  Общинският съвет – 
Каварна реши: 

1. Преобразува вида на собствеността на част с площ 139 кв.м, (включени в ПИ с 
проектен идентификатор ПИ 65543.501.108 по КККР на с. Свети Никола) обособени от 
имот с ПИ 65543.501.28, УПИ ХV в кв. 6, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване 
на изготвения ПУП-ПР. 

2. Дава съгласието си след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП- 
ПР, по отношение на новообразуваните: УПИ ХVІІІ за кметство с площ 869 кв.м, с 
проектен идентификатор 65543.501.28 по КККР на с. Свети Никола, общ. Каварна, с 
проектна площ 869 кв.м. и УПИ ХІХ с площ 650 кв.м,  с проектен идентификатор 
65543.501.108 по КККР на с. Свети Никола, общ. Каварна, с проектна площ 650 кв.м, да 
се прекрати съсобствеността между община Каварна и Илия Йорданов Тосков, 
собственик на част от ПИ 65543.501.28, съгласно н. а. № 81, т. IV, д. 1296/2007 г., както 
следва: 

2.1. Прекратяването на съсобствеността в новообразувания УПИ ХІХ, с 
проектен идентификатор 65543.501.108 по КККР на с. Свети Никола, общ. Каварна да 
стане като община Каварна прехвърли собствеността на общинската част с площ 139 
кв.м (приобщена от действащия ПУП за УПИ ХV към новообразувания имот УПИ 
ХІХ) на Илия Йорданов Тосков. 

2.2. Прекратяването на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор ПИ 
65543.501.92 по КККР на с. Свети Никола да стане като Илия Йорданов Тосков 
прехвърли собствеността си на част с площ 139 кв.м. (приобщена от действащия ПУП 
за УПИ ХVІІ към общинския път) на  община Каварна. 
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 2.3. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1310,77 лева (без 
ДДС) и съответно приема цената на частния имот в размер на 1310,77 лева (без ДДС) 
съгласно пазарните оценки, изготвени от оценител на имоти.  

3. Приема и одобрява предложения проект за сключване на предварителен 
договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Илия Йорданов Тосков съгласно приложението. 

4. Оценките на заменяните имоти са еднакви, но всички разходи по изготвянето 
и процедирането на ПУП-ПР и сделката с тях са за сметка на лицето Илия Йорданов 
Тосков, поискал промяната на плана за регулация. 

5. Упълномощава Кмета на община Каварна – Нина Ставрева да извърши 
последващите действия по изменението на ПУП–ПР на нови УПИ ХVІІІ с проектен 
идентификатор 65543.501.28 и УПИ ХІХ с проектен идентификатор 65543.501.108 по 
КККР на с. Свети Никола, общ. Каварна. След влизане в сила на заповедта за 
одобрението на ПУП-ПР и заплащане на дължимите суми и такси да сключи 
окончателен договор за прехвърляне на съсобствеността- Приложение 
Изпълнено. 
 

РЕШЕНИЕ № 447 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1  и ал. 2, т. 
1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по предложение на кмета на община 
Каварна и представена скица - предложение Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице (собственик на имот, 
засегнат от предвижданията на проекта) за изработване на проект за изменение на 
плана за регулация на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, в частта за кв. 2, в обхват ПИ 
67861.501.132 с цел обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот, с 
отреждане ,,За параклис“; 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона. 
___________________________________________________________________________ 
Процедурата е спряна.  

 
РЕШЕНИЕ № 448 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) във връзка чл. 124б, ал. 1 и чл. 131 ал. 1 и ал. 2 т.1 от 
същия закон и искане с вх. № АБ-37-13/13.03.2018 г. от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството с адрес гр. София, ул. ,,Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 
Общинският съвет - Каварна реши:               

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на външен водопровод от тръбен 
кладенец Р104 до НР 6000 куб.м, община Каварна, област Добрич през следните 
общински имоти в землището на гр. Каварна:  

- имот с идентификатор 35064.20.26 (с начин на трайно ползване – полски път) - 
общинска публична собственост;  

- имот с идентификатор 35064.30.2 (с начин на трайно ползване - нива) - 
общинска частна собственост; 

- имот с идентификатор 35064.30.29 (с начин на трайно ползване – полски път) - 
общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.30.159 (с начин на трайно ползване - пасища) - 
общинска частна собственост; 

- имот с идентификатор 35064.111.473 (с начин на трайно ползване – полски 
път) - общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.112.18 (с начин на трайно ползване – полски път) 
- общинска публична собственост; 
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- имот с идентификатор 35064.112.127 (с начин на трайно ползване – изоставени 
орни земи) - общинска частна собственост. 

- имот с идентификатор 35064.112.128 (с начин на трайно ползване – територии 
на водостопански, хидромелиоративни съоръжения) - общинска частна собственост. 

2. Одобрява задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план; 
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – 

парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на 
населените места и селищните образования, представляващ външен водопровод от 
тръбен кладенец Р104 до НР 6000 куб.м, община Каварна, област Добрич; 

4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона.  
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 449 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), във връзка чл. 124б, ал. 1 и чл. 131 ал. 1 и ал. 2 т.1 от 
ЗУТ, и искане с вх. № АБ-37-13/13.03.2018 г. от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството с адрес гр. София, ул. ,,Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 
Общинският съвет - Каварна реши:               

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на външен водопровод от тръбен 
кладенец Р110 до НР 6000 куб.м, община Каварна, област Добрич през следните 
общински имоти в землищата на гр. Каварна и с. Селце:  

- имот с идентификатор 35064.16.101 (с начин на трайно ползване – пасища и 
мери) - общинска частна собственост;  

- имот с идентификатор 35064.16.107 (с начин на трайно ползване - полски път) - 
общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.18.7 (с начин на трайно ползване - полски път) - 
общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.18.88 (с начин на трайно ползване - пасище) - 
общинска частна собственост; 

- имот с идентификатор 35064.19.21 (с начин на трайно ползване - полски път) - 
общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.19.134 (с начин на трайно ползване - пасище) - 
общинска частна собственост; 

- имот с идентификатор 35064.20.26 (с начин на трайно ползване- полски път) - 
общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.111.473 (с начин на трайно ползване- полски път) 
- общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.112.18 (с начин на трайно ползване- полски път) - 
общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 35064.112.127 (с начин на трайно ползване- изоставени 
орни земи) - общинска частна собственост; 

- имот с идентификатор 35064.112.128 (с начин на трайно ползване- територии 
на водостопански, хидромелиоративни съоражения) - общинска частна собственост; 

- имот с идентификатор 66113.26.56 (с начин на трайно ползване- полски път) - 
общинска публична собственост; 

- имот с идентификатор 66113.27.86 (с начин на трайно ползване- полски път) - 
общинска публична собственост. 

2. Одобрява задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план; 
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – 

парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на 



 34

населените места и селищните образования, представляващ външен водопровод от 
тръбен кладенец Р110 до НР 6000 куб.м, община Каварна, област Добрич; 

4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона.  
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 450 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с молба с 
вх.№ 117 от 13.03.2018 г. Общинският съвет – Каварна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 5000 (пет хиляди) лева на лицето Надежда 
Веселинова Пиндикова, ЕГН 8106177959 за детето Теодор Надеждов Пиндиков ЕГН 
1644280962, живущи в гр. Каварна, ул. „България“ № 31, необходими за 
следоперативно лечение, за сметка на местни приходи. 
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 451 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 92 от Кодекса 
за социалното осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж и във връзка с молба до Кмета на община Каварна от Златка 
Христова Стоева вх. № РД-15-579/07.03.2018 г. Общинският съвет - Каварна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Румен Михаилов Марианов ЕГН 1150147903, живущ в с. Вранино, 
община Каварна, ул. "Първа" № 27. 

Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 452 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане Общински съвет – Каварна реши: 

1.  Приема Годишен план за развитие на социалните услуги  в община Каварна  
за 2019 г. съгласно приложение № 2. 

2. Възлага на кмета на общината – Нина Ставрева да организира изпълнението 
на плана. 
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 453 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с писмо с вх. № РД-15-649/14.03.2018 год. 
Общинският съвет – Каварна реши: 

Дава съгласие за подкрепа на  Сдружение с нестопанска цел „Черно море Ултра” 
в разработването и осъществяването на проект „Проучване, разработване и изграждане 
на устойчив туристически  маршрут - „Черно море”. 

Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 454 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 16, т. 6 от Закона за противодействие на  тероризма и 
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Решение № 669 от 2.11.2017 г. на Министерския съвет на Република България за 
приемане на Национален план за противодействие на тероризма Общинският съвет – 
Каварна реши: 

1. Приема План за противодействие на тероризма на Община Каварна съгласно 
приложението. 

2. Отменя Решение № 52 на Общински съвет – Каварна по протокол № 6 от 1 
март 2016 г. за приемане на  План за противодействие на тероризма в Община Каварна.  
Изпълнено.  
 
РЕШЕНИЕ № 455 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински 
съвет – Каварна одобрява отчета за средствата за командировки на Кмета на Община 
Каварна за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. съгласно приложението. 
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ № 456 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоупрваление и 
местната администрация във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) Общинският съвет -Каварна реши: 

I. Определя следния период: от 15.06.2018 г. до 01.10.2018 г., в който се 
забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии, 
курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на територията на община 
Каварна. 

II.Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на 
техническата инфраструктура; строителство на обекти с национално значение, обекти с 
регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на 
Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Каварна и държавата, както и за 
обект: „Облагородяване на пешеходното пространство в крайбрежна зона Каварна”. 

III. На основание чл.15, ал. 4 от ЗУЧК строителни и монтажни работи в 
определените в т. I територии и период се допускат само за неотложни аварийно-
ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. 

IV. На основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЧК решението да се публикува на интернет 
страницата на Община Каварна. 

Изпълнено. 

РЕШЕНИЕ № 457 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове Общинският съвет – 
Каварна реши: 

1. Приема Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на 
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по 
отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна 
съгласно приложение № 1.  
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2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно 
закона действия. 

3.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение на решението от деня на приемането поради изключителния 

обществен интерес. 

Изпълнено. 

РЕШЕНИЕ № 458 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон  
Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Каварна” ЕООД – гр. 
Каварна.  

2. Приема финансовия резултат на „Каварна” ЕООД – гр. Каварна, който е 
загуба в размер на 43 399,00 лв., като същия се отнесе като непокрита загуба от минали 
години. 

3. Не приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Бизоне” ЕООД – гр. 
Каварна.  

4. Не приема финансовия резултат на „Бизоне” ЕООД – гр. Каварна, който е 
загуба в размер на 77 257,89 лв.  

5. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „МБАЛ - Каварна” ЕООД – 
гр. Каварна.  

6.  Приема финансовия резултат на „МБАЛ – Каварна” ЕООД – гр. Каварна, 
който е загуба в размер на 211 419,00 лв.,  като същия се отнесе като непокрита загуба 
от минали години. 

7. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Медицински център I - 
Каварна” ЕООД – гр. Каварна.  

8. Приема финансовия резултат на „Медицински център I - Каварна” ЕООД – гр. 
Каварна, който е загуба в размер на 33 254,00 лв., като същия се отнесе като непокрита 
загуба от минали години. 

Изпълнено. 

РЕШЕНИЕ № 459 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето 
Общинският съвет - Каварна приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 
година съгласно приложение № 2. 

Изпълнено. 

РЕШЕНИЕ № 460 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 
298/17.12.2003 г. на Министерския съвет (обн. ДВ бр. 111/22.12.2003 г., посл. изм. бр. 
22/14.03.2017 г.) Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
през 2018 година съгласно приложение № 3. 

2. Средствата, необходими за финансиране на мерките по Общинската програма 
се осигуряват от бюджета на община Каварна за 2018 година.  

Изпълнено. 

РЕШЕНИЕ № 461 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация:  

1. Общинският съвет дава съгласие Община Каварна да кандидатства по реда и 
условията на процедурите чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане 
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. - 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мощаби инфраструктура“ от Мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с 
проектно предложение „Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в 
землището гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”. 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020 г. 

3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Каварна да предприеме 
всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община Каварна по 
проекта  по ПРСР 2014-2020 пред  ДФ „Земеделие”, да подготви всички изискуеми за 
целта документи, както и да подаде заявление за кандидатстване по „Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020“. 

Изпълнено. 

 

РЕШЕНИЕ № 462 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация: 

1. Общинският съвет дава съгласие Община Каварна да кандидатства по реда и 
условията на 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 предходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 
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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 програма 
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г, с проектно предложение: 
„Реконструкция, оборудване  и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа”, находящо се в 
ПИ 35064.501.902, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич” ; 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020 г. ; 

3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Каварна да предприеме 
всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община Каварна по 
проекта  по ПРСР 2014-2020 пред  ДФ „Земеделие”, да подготви всички изискуеми за 
целта документи, както и да подаде заявление за кандидатстване по „Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020“. 

Изпълнено. 

 

РЕШЕНИЕ № 463 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация: 

1. Общинският съвет дава съгласие Община Каварна да кандидатства по реда и 
условията на процедурата чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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 програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г., с проектно предложение: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на 
спортна инфраструктура в гр. Каварна“. 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020 г.  

3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Каварна да предприеме 
всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община Каварна по 
проекта  по ПРСР 2014-2020 пред  ДФ „Земеделие”, да подготви всички изискуеми за 
целта документи, както и да подаде заявление за кандидатстване по „Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020“ във връзка с проекта. 

Изпълнено. 

 

РЕШЕНИЕ № 464 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1  и ал. 2, т. 
1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по предложение на кмета на община 
Каварна и представена скица - предложение Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице (собственик на имот 
засегнат от предвижданията на проекта) за изработване на проект за изменение на 
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плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за кв. 102, в обхват УПИ I, с 
цел обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане ,,За спорт“; 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона.  

Изпълнено. 

РЕШЕНИЕ № 465 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т.1  
от Закона за устройство на територията (ЗУТ), постъпили искания с вх. № АБ-22-
32/16.03.2018 г. и с вх. № АБ-22-33/16.03.2018 г. от Марийка Димитрова Карамфилова, 
предоставено задание за проектиране със скица - предложение и становище на главния 
архитект, Общински съвет Каварна реши: 

1. Дава съгласие в качеството си на собственик на имот с идентификатор 
35064.501.2297, по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна, за изработване на 
проект за изменение на регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за 
кв. 306, в обхват от УПИ XIII до УПИ XX. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона.  

Изпълнено. 

    

РЕШЕНИЕ № 466 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Каварна приема отчета 
за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 г. - 
30.04.2018 г.  съгласно приложение № 4. 
Изпълнено. 

 

РЕШЕНИЕ № 467 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Сформира работна група, която да изготви проект за  Наредба за символите и 
почетните звания на Община Каварна. 

2. Определя  общинските съветници Кремена Василева, Кирил Бахнев и Йордан 
Стоянов за представители на общинския съвет в работната група.   

3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за поименния състав на 
работната група.  

4. Работната група в срок до 30.10.2018 г. да внесе в общинския съвет проект на 
Наредба за символите и почетните звания на Община Каварна.   

Изпълненява се. 
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РЕШЕНИЕ № 468 

На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА и чл. 5 от Статута за присъждане на 
награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното 
образование и на културата Общинският съвет – Каварна присъжда награди „24 май” 
на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на 
културата на избраните за:  

1. „Учител на годината” в системата на предучилищното възпитание - г-жа 
Парешка Янакиева Василева - старши учител в ДГ „Здравец” гр.Каварна; 

2. „Учител на годината” в начална степен на обучение - г-жа Албена Анастасова 
Алексиева - главен учител в начален етап в СУ”Стефан Караджа” гр.Каварна; 

3. „Учител на годината” в основна степен на обучение - г-жа Велина Йорданова 
Цонева - старши учител по БЕЛ в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна; 

4. „Учител на годината” в средна степен на обучение - г-н Красимир Димитров 
Гецов - старши учител по физическо възпитание, тренира и училищния отбор по 
хандбал в СУ”Стефан Караджа” гр.Каварна; 

5. „Ученик на годината” в хуманитарната област - Йоана Петкова Кръстева – 
ученичка в VI клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна; 

6. „Ученик на годината” в природо-математическата област - Елина Тодорова 
Тодорова - ученичка в Vа клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна; 

7. „Ученик на годината” в областта на изкуството - Илияна Панайотова Илиева 
ученичка в VII клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна; 

8. „Ученик на годината” в областта на спорта - Георги Веселинов Попов- ученик 
в IX б  клас в СУ”Стефан Караджа” гр.Каварна; 

9. „Ученик на годината” в областта на професионалното обучение -Георги 
Тодоров Енчев - ученик в ПЗГ „Кл. Арк.Тимирязев” гр.Каварна 

10. „Детски самодеен състав на годината”- Детски народен хор „Шарено 
коланче” с ръководител г-жа Невелина Василева; 

11. „Самодеен състав на годината” - ФТА „Бизоне”  ръководител г-жа Стела 
Иванова и гост-хореограф Стоян Господинов; 

12. „Самодеец на годината” - г-жа Мариана Будева. 

Изпълнено. 

РЕШЕНИЕ № 469 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед №  АдК-04-
75/25.05.2018 г. на Областен управител на област Добрич Общинският съвет – Каварна 
не отменя Решение № 456 по Протокол № 34 от заседанието на Общинския съвет, 
проведено на 16.05.2018 г. 
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Има висящ спор в ОС-Добрич. 

РЕШЕНИЕ № 470 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА,  чл. 68, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и писмо вх. № 150/10.04.2018 г. от административния ръководител – 
председател на Апелативен съд – Варна Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – 
Добрич.  

2. Избира Временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни 
заседатели при Окръжен съд – Добрич в състав: 

-  Веселина Енчева  – председател; 

-  Виктория Керчева;  

-  Веселина Андонова. 

3. Възлага на комисията по т. 2 да извърши проверка на документите на 
кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич, да публикува списък на 
допуснатите до участие кандидати, да проведе изслушване с допуснатите кандидати и 
състави доклад за протичането му, и внесе предложение до общинския съвет за 
определяне на кандидатите за съдебни заседатели съобразно изискванията и сроковете 
в чл. 67 и  чл. 68 във връзка с чл.68а и чл.68в от Закона за съдебната власт. 

4. Възлага на председателя на общинския съвет в 3-дневен срок от влизането на 
решението в сила да публикува обява за откриване на процедурата по определяне на 
съдебни заседатели на интернет страницата на Община Каварна.  

Изпълнянява се от ОбС. 

РЕШЕНИЕ № 471 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общинският съвет – Каварна определя  общинските 
съветници Кремена Василева, Валентин Великов и Мемиш Мустафов за представители 
на общинския съвет в комисията за изготвяне на проект за Наредба за реда и условията 
за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Каварна.   

Изчаква се приемането на новите промени в ЗУТ. Общинска администрация има 
изготвен проект на наредба. 

 
                   
 


