
Препис-извлечение: 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 7 

 
 Днес, 12.02.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе седмото заседание на Общинския 
съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 
16. 
 

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  

  
ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на 
община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.; 
 2. Докладна записка вх. № 52 относно изменение и допълнение на 
Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, 
такси и цени на услуги на територията на община Каварна; 
 3. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на 
Община Каварна за 2020 година; 
 4. Докладна записка вх. № 65 относно одобряване на проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на 
техническата  извън границите на населените места и селищните 
образувания, представляващ подземен електропровод от БКТП „Капитана” 
в имот с идентификатор 07257.30.183 до имот с идентификатор 
07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич. 
 5. Докладна записка вх. № 70 относно определяне на представител на 
Община Каварна за участие в редовно заседание на Асоциацията по В и К в 
област Добрич. 

6. Докладна записка вх. № 87 относно промяна в Учредителния Акт 
/Устав/ на „Медицински център І - Каварна” ЕООД гр. Каварна, ЕИК 
124142386 

 
По първа точка от дневния ред „Програма за управление на 

община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.” 

 
 Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа 
„въздържал се” приеха  

 
 РЕШЕНИЕ № 56 

 



 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация Общинският  съвет – 
Каварна приема Програма за управление  на Община Каварна за мандат 
2019 – 2023 съгласно Приложение № 1. 
 
 По втора точка от дневния ред „Изменение и допълнение на 

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, 

такси и цени на услуги на територията на община Каварна. ” 
 
 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 57 
 
 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка 
с чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Каварна, Общински 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., изменена и допълнена с Решение № 421 по протокол № 32 от 06.03.2018 
г., допълнена с Решение № 457 по протокол № 34 от 16.05.2018 г., изменена 
и допълнена с Решение № 551 по протокол № 43 от 28.12.2018 г., изменена 
и допълнена с Решение № 557 по протокол № 44 от 31.01.2019 г., изменена 
и допълнена с Решение № 571 по протокол № 45 от 26.02.2019 г., изменена с 
Решение № 632 по протокол № 54 от 27.08.2019 г. както следва: 
 §1. В Глава І, Раздел ІV „Данък при придобиване на имущества по 
дарение и по възмезден начин”, чл. 34, ал. 4 се изменя така:  
 „(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити 
преди първоначалната им регистрация за движение в страната”.  
 §2. В  Глава І, Раздел VI „Патентен данък“, чл. 53, ал. 1, т. 1 се изменя 
така:  
 „1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една 
или две звезди или регистрирани по Закона за туризма данъкът се определя 
за стая според местонахождението на обекта.” 
 
 По трета точка от дневния ред „Приемане на бюджета на Община 

Каварна за 2020 година.” 

 



 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1 глас 
„въздържал се” приеха  

 
 РЕШЕНИЕ № 58 

 

 На основание чл. 21, ал.1,  т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и 
чл.144,  ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите 
на ЗДБРБ за 2020 г.и  ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ 
за 2020 г. и Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Каварна, Общински съвет Каварна: 
 1. Приема бюджета на Община Каварна за 2020година, както следва: 
 1.1. По прихода в размер на 17 676 891 лв., по видове приходи по 
пълна бюджетна класификация, съгласно Приложения №1. 
 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 
271 182 лв. 
 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 260 967 лв. 
 1.1.3. Преходен остатък в размер на 1 212 504 лв., съгласно 
Приложение № 2. 
 1.2. По разходите в размер на 17 676 891 лв., разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1. 
 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 9 998 482 лв. 
 1.2.2. За местни дейности в размер на 6 575 865 лв. 
 1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности в размер на 1 102 544 
лв. 
 1.3. Приема поименния списък и разчета за финансиране на 
капиталовите разходи в размер на 9 464 763 лв., съгласно Приложение № 3. 
 1.3.1. На основание чл. 94, ал.3, т.6 от ЗПФ одобрява разпределението 
на средствата за целева субсидия за капиталови разходи в размер на 696 000 
лв. по обекти, както следва: 
 600 000 лв. - Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна  
   96 000 лв. - Улична канализация по улица „Сава Ганчев” в участъка от 
ул. „Марица” до ул. „Васил Левски” 
 1.3.2. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПФ приема разпределението на 
приходите от продажба на общински нефинансови активи в размер на 
300 000 лв., за изграждане на обекти от техническата инфраструктура 
заложени в разчета за финансиране на капиталови разходи. 
 1.4. На основание чл. 39 от ЗПФ, при възникване на необходимост за 
разплащане на недопуснати и непредвидени средства за финансиране на 
проекти по ПРСР за програмен период 2014-2020 г., Общината има 
намерение да поеме инвестиционен дълг, и няма намерение да поема 
общински гаранции. 
 1.4.1. Определя максималния размер на новия общински дълга в 
размер на 744 723 лв. 



 1.4.2. Определя максималния размер на общинските гаранции, които 
може да бъдат издадени през годината в размер на 285 473 лв. 
 1.4.3.  Определя максималния размер на общинския дълга към края на 
бюджетната година в размер на 856 418 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.  
 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 – 250 560 лв. 
 - дофинансиране на дейности за сметка на местни приходи – 40 000 
лв. разпределени по читалища , както следва: 
 НЧ „Съгласие - 1890”  гр.Каварна 30 000 лв. 
 НЧ „Народен будител - 1940” с. Българево 3 000 лв. 
 НЧ „Г. Раковски - 1941” с. Камен бряг 1 000 лв. 
 НЧ „Калиакра - 1955” с. Могилище  1 000 лв. 
 НЧ „Христо Градечлиев - 2005” с. Селце  2 000 лв. 
 НЧ „Никола Вапцаров - 1954” с. Септемврийци 3 000 лв. 
 1.5.3. На основание чл. 133 от ЗФВС приема резерв в размер на 
100 000 лв. за подпомагане дейността на  местните спортните клубове. 
Разпределението на средствата да се извърши след приемане от общинския 
съвет на местна наредба уреждаща условията и редът за финансиране и 
подпомагане на спортните клубове съгласно Закона за физическото 
възпитание и спорта и съобразявайки се с разпоредбата на чл. 97 от ЗДБРБ 
за 2020 г.   
 1.5.4. На основание чл. 100 и чл. 106 от Закона за лечебните 
заведения, за сметка на местни приходи Общински съвет определя средства 
в размер на 370 000 лв. за субсидиране на лечебна дейност на „МБАЛ” – 
ЕООД гр. Каварна. 
 1.5.5. Средства в размер на 205 200 лв. за културни прояви от местно и 
национално значение, 13 000 лв. за рекламна дейност в областта на 
културата, 15 000 лв. за международни контакти и побратимяване, съгласно 
Приложение №4. 
 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” общинския съвет приема разликата между 
определените такси и действителните разходи да се покрие с общински 
приходи.  
 3. Приема следните лимити за разходи: 
 3.1. На основание чл. 35 ал. 2 от ПМС № 381/30.12.2019 г. приема 
разходите за социално-битово и културно обслужване в размер на 2 % от 
утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови 
правоотношения 



 3.2. На основание чл. 33 т. 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. във връзка с 
чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г. определя средства за представителни 
разходи на кмета на общината в размер на 5 000 лв. 
 3.3. На основание чл. 33 т.3 от ПМС № 3381/ 30.12.2019 г. във връзка с 
чл. 90, ал. 2 от ЗДБРБ за 2020 г. определя средства за представителни 
разходи на общински съвет в размер на 2 000 лв.  
 4. 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 2020 г. в рамките 
на общинския бюджет, съгласно Приложение № 1. 
 5. На основание т. 11 от Решение № 208/16.04.2019 г. на МС, 
Общински съвет Каварна определя 40 щатни бр. численост на персонала за 
делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките 
на средствата, определени по стандартите. 
 6. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен 
годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно 
Приложение № 5. 
 7. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9, от ЗПФ одобрява актуализираната 
бюджетна прогноза за периода 2019 -2022 година на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности съгласно Приложение № 
6. 
 8. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1, от ЗПФ одобрява максималния 
размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 
годината в размер, съгласно приетия бюджет, като наличните към края на 
2020 г. задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 1 997 811 
лв. 
 9. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ одобрява максималния 
размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 
г. съгласно приетия бюджет, като наличните към края на годината не могат 
да надвишават 6 659 372 лв.  
 10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ одобрява размера на 
просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от 
бюджета за 2020 г. в размер на 1 522 701 лв., съгласно Приложение № 7. 
 11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от ЗПФ одобрява размера на 
просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2020 г. 
в размер на 253 546 лв. 
 12. На основание чл. 11, ал.10 от ЗПФ, Общински съвет Каварна  
 12.1 Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както 
следва: 
 - Дом за пълнолетни лица  с умствена изостаналост с. Българево - 
директорът на дома 
 - Култура и Домашен социален патронаж - главен специалист 
„Социални дейности” 
 - Исторически музей гр. Каварна - Директорът на музея 



 - Художествена галерия - Директорът на галерията 
 - Общинско предприятие „Чиракман” - Директорът на предприятието 
 12.2. 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 
 13. Възлага на кмета: 
 13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители; 
 13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет. 
 13.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 
 14. 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. 
 15. На основание чл. 125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на 
общината да извършва компенсирани промени: 
 15.1. 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. 
 15.2. Служебно да увеличава размера на бюджетите на 
разпоредителите, прилагащи системата на делегираните бюджети с размера 
на получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства. 
 15.3. 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. 
 15.4. 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. 
 15.5. Да представя в общински съвет актуализирано разпределение на 
променените бюджети в тримесечните отчети. 



 16. 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. 
 17. 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. 
 18. На основание чл. 96 от ЗПФ и чл. 282, ал. 24, т. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование определя средства за 
дофинансиране на: 
 Детски градини – сума в размер на 28 000 лв. 
 ЦПЛР - ОДК - сума в размер на 74 600 лв. 
 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – сума в 
размер на 40 000лв. 
 19. Приема бюджета на ОП „Чиракман“ в размер на 706 100 лв. 
съгласно Приложение № 8. 
 22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 
проекта на бюджета съгласно Приложение № 9. 
 

По четвърта точка от дневния ред „Одобряване на проект за 

подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на 

техническата  извън границите на населените места и селищните 

образувания, представляващ подземен електропровод от БКТП 

„Капитана” в имот с идентификатор 07257.30.183 до имот с 

идентификатор 07257.31.309 в землището на с. Българево, община 

Каварна, област Добрич.” 
 
 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 59 

 

 На основание  чл.  21, ал. (1), т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 
(1) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изработен проект за 
подробен устройствен план - парцеларен план, заявление за одобряване на 
подробен устройствен план с вх. № АБ-30-865/14.11.2019 г. от 
,,ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и становище на Експертен съвет 
по устройство на територията гр. Каварна, изразено в Протокол № 1 от 
16.01.2020 г. (т.6), Общински съвет Каварна реши: 
 1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план 
за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на 
населените места и селищните образувания, представляващ подземен 
електропровод от БКТП ,,Капитана“ в имот с идентификатор 07257.30.183 



до имот с идентификатор 07257.31.309  в землището на с. Българево, 
община Каварна, област Добрич, през следните засегнати имоти: имот с 
идентификатор 07257.30.183 по КККР на с. Българево - частна собственост; 
имот с идентификатор 07257.28.176 по КККР на с. Българево (с начин на 
трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път) - общинска 
публична собственост; имот с идентификатор 07257.30.180 по КККР на с. 
Българево (с начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, 
ведомствен път) - общинска публична собственост. 
 2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи, 
съгласно закона действия. 
 
 На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 (тридесет) дневен срок от 
обнародването в ,,Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред Административен съд Добрич, чрез 
Общински съвет Каварна. 
 

По пета точка от дневния ред „Определяне на представител на 

Община Каварна за участие в редовно заседание на Асоциацията по В и 

К в област Добрич.” 

 
 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 60 

 
          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 извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената 
територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Добрич на 27.02.2020 г. да е 
Елена Матеева Балтаджиева – 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” 
ООД, гр. Добрич – инж. Георги Детелинов Балтаджиев – заместник - кмет 
„Европейски фондове и инвестиционна дейност”  на Община Каварна.  
           3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията 
да гласува по дневния ред, както следва: 
           1. по т. 1 – „за”; 
           2. по т. 2 – „за” 
           3. по т. 3 – „за” 
 



По шеста точка от дневния ред „Промяна в Учредителния Акт 

/Устав/ на „Медицински център І - Каварна” ЕООД гр. Каварна, ЕИК 

124142386.” 
 
 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 61 

 
 На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 221, ал.1, т.1 от Търговския закон, , чл. 13, ал.1 
т. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от 
капитала на търговските дружества на община Каварна и чл. 3, ал. 4 от 
Закона за лечебните заведения Общински съвет Каварна реши: 
 I. Променя текста на Учредителния Акт /Устав/  на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР І - КАВАРНА” ЕООД, както следва: 
 1. Чл. 5 придобива следното съдържание: Седалището и адрес на 
управление на дейността на едноличното ЕООД е Република България – гр. 
Каварна, ул. „Васил Левски” № 36. 
 2. Чл. 8 придобива следното съдържание: Едноличното дружество с 
ограничена отговорност има следния предмет на дейност: Лечебното 
заведение може да извършва търговска дейност за нуждите на 
осъществяване от лечебното заведение  медицински дейности и за 
обслужване на пациентите, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните 
заведения. 
 3. Чл.11 придобива следното съдържание: Капиталът на едноличното 
дружество с ограничена отговорност е в размер на 21 870 (двадесет и една 
хиляди осемстотин и седемдесет лева), разпределени в 2187 дяла (две 
хиляди сто осемдесет и седем дяла) по 10 (десет лева) всеки от тях. 
 II. Възлага на управителят на „Медицински център I - Каварна” ЕООД 
да предприеме необходимите действия за вписване на направените промени 
в Агенцията по вписванията и търговския регистър.  
 
 
Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

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















МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I  - КАВАРНА ЕООД 

 

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ   

УСТАВ 

 

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - КАВАРНА ЕООД 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицински център I  - 
Каварна“ е образувано с Решение №   на Община Каварна, която е собственик на 
капитала. 

Чл. 2 Дружеството е създадено на осн. чл. 61 и чл. 62 в съответствие с изискванията на 
Търговския закон на Република България. 

Чл. 3 /1/ Едноличното ООД е юридическо лице по българското право и осъществява 
дейността си съобразно законите на Република България. 

/2/. То е имуществено, социално, организационно обособено в стопанска дейност 
на страната със самостоятелен баланс и банкова сметка. 

Чл. 4  Едноличното ООД има право от свое име да сключва договори, да притежава 
имуществени права и да носи отговорност, да бъде страна по съдебни дела. 

Чл. 5 Седалището и адрес на управление на дейността на едноличното ООД е 
Република България – гр. Каварна, ул. „Васил Левски“ № 36. 

Чл. 6 Дружеството ще действа под формата „Медицински център I  - Каварна“ ЕООД, 
която ще се изписва на кирилица и латиница и ще се посочва на всички печати и 
рекламни материали на дружеството. 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.8 Едноличното дружество с ограничена отговорност има следния предмет на 
дейност: Лечебното заведение може да извършва търговска дейност за нуждите на 



осъществяване от лечебното заведение  медицински дейности и за обслужване на 
пациентите, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. 

Чл. 9 Във връзка с предмета на дейност дружеството може: 

- Да сключва договори с предмет на дейност на дружеството с български и 
чуждестранни юридически и физически лица. 
 

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ 
 

Чл.10 „Медицински център I – Каварна“ ЕООД е правоприемник на „Амбулаторно-
поликлинично здравно заведение“ гр.Каварна с всички  активи и пасиви към 01.VI.1999 
година. 

Чл.11  Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 
21 870 (двадесет и една хиляди осемстотин и седемдесет лева), разпределени в 2187 
дяла (две хиляди сто осемдесет и седем дяла) по 10 (десет лева) всеки от тях. 

Чл.12 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или изменен по решение на 
собственика на дружеството. 

Чл.13 Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.150 и 
чл.151 от ТЗ. 

 
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Чл.14 /1/ Община град Каварна, като едноличен собственик на капитала на дружеството 
управлява и представлява дружеството чрез управителя. 

/2/ Орган на управление на едноличното ООД е Управителя, който ръководи и 
управлява дружеството. 
Едноличният собственик – Община град Каварна в лицето на Общинския съвет 
решава въпросите от компетентността на Общото събрание. 

Чл.15 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно 
закона и решенията на едноличния собственик Община град Каварна. 

/2/ В границите на представената му компетентност : 
а) представлява дружеството пред други юридически и физически лица, 
държавни, административни и стопански органи и организации. 
б)  организира, ръководи и управлява цялостната дейност на дружеството. 
в)  осигурява ефективно стопанисване и опазване имуществото на дружеството. 
г)  сключва, изменя и прекратява трудови договори с работници и служители на 
едноличното ООД и осъществява пълната дисциплинарна власт, предоставена 
му от трудовото законодателство. 



д)  отговаря за спазването на действащото законодателство. 
е)  Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството щети.  
 

ДЕЙНОСТ И ПЕЧАЛБА 
 

Чл.16 /1/ Дружеството е на пълна валутна и левова самостоятелност. 

/2/ При извършване на стопанската си дейност ЕООД се съобразява с 
действащите нормативни актове в Република България. 
/3/ За осигуряване на по-висока печалба дружеството може да осъществява 
различни стопански операции самостоятелно или съвместно с други физически 
или юридически лица. 

Чл.17 /1/ Едноличното ЕООД може да открива сметки в левове или валута при спазване 
на установения в нормативните актове ред. 

/2/  Финансовата година на дружеството започва от деня на вписването му в 
търговски регистър и завършва на 31.XII. същата година. 

Чл.18 Финансовите резултати от стопанската дейност на дружеството се определя въз 
основа на финансово счетоводен баланс.  

Чл. 19 Дружеството самостоятелно определя средствата за работна заплата въз основа 
на приетите от него правила за заплащане на труд. 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.20 Едноличното дружество с ограничена отговорност се прекратява: 

1. При обявяване в несъстоятелност. 
2. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи. 
3. Чрез сливане или вливане в Акционерно или друго ООД. 
4. По решение на собственика на капитала. 

Чл.21 /1/ При прекратяване на дружеството по решение на Окръжния съд се открива 
производство за ликвидация. 

/2/ Ликвидатор на дружеството се назначава от кмета на Общината след решение 
на Общинския съвет. 

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 17 на ТЗ. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



Чл.22  По решение на едноличния собственик, дружеството може да участва в други 
търговски дружества или обединения от търговски дружества. 

Чл.23 За всички неуредици с настоящия устав се прилагат разпоредбите на търговския 
закон и останалите нормативни актове на действащото законодателство, касаещи 
дейността на дружеството. 

 

 

                                                                             

                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА 

 

 
 

 


