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ПРЕПИС 

П Р О Т О К О Л  

№ 31 

 Днес, 29.06.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе тридесет и първото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват 16. Отсъства Красимир Кръстев – без уведомление. 

 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

предложението да бъде добавена нова точка в проекта за дневен ред, като 

тя бъде точка първа „Питания“, а останалите точки да се пренаредят. 

 

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

„въздържал се“ приеха предложението. 

 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

проекта за дневен ред от осемнадесет точки. 

  

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

„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Питания. 

2. Докладна записка с вх. № 1084 относно приемане на Проект на 

Наредба за 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 с вх. № 1090  относно одобрение на Проект за 

приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на общинско предприятие град Каварна. 

4. Докладна записка с вх. № 1092 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

5. Докладна записка с вх. № 1085 относно одобрение на спешна 

мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от 

Областната и Общинската транспортна схема. 
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6. Докладна записка с вх. № 1088 относно предоставяне на 

безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на 

Народно читалище „Народен будител – 1940“ с. Българево. 

7. Докладна записка с вх. № 1086 относно упълномощаване на кмета 

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

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

„Земеделие“" – Ра за обезпечаване на 110 % от размера на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№МДР-ИП-01-55 от 23.04.2021г. по проект „Популяризиране на 

културното и морско наследство в община Каварна“, ИСУН 

№BG14MFOP001-4.025-0003 по процедура №BG14MFOP001-4.025 МИРГ-

ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, 

културата и спорта на рибарската територия“ по стратегия за ВОМР на 

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Програма за Морско дело и рибарство 

2014-2020г. 

8. Докладна записка с вх. № 1087 относно упълномощаване на кмета 

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

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

„Земеделие“" за обезпечаване на 110% от размера на данък добавена 

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

безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-55 от 23.04.2021 г. по 

проект „Популяризиране на културното и морско наследство в община 

Каварна“, ИСУН № BG14MFOP001-4.025-0003 по процедура 

№BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване 

на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ 

по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, Програма за 

Морско дело и рибарство 2014-2020г. 

9. Докладна записка с вх. № 1091 относно одобряване на План – 

схема за разполагане на преместваем обект „РОК – АВТОМОБИЛ“ в УПИ 

VII „за Парк“ в кв. 5 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна. 

10. Докладна записка с вх. № 1068 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ – Изменение на плана за регулация /ИПР/ за създаване на два 

нови самостоятелни УПИ в кв.73 по плана за регулация /ПР/ на с. 

Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 07257.501.30 и 

част от ПИ с идентификатор 07257.501.718 по КК и КР на с. Българево, 

общ. Каварна.  
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11. Докладна записка с вх. № 1089 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ – Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ XIV, УПИ XV, 

УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XIX в кв. 101 по плана за 

регулация /ПР/ на с. Камен бряг, общ. Каварна. 

12. Докладна записка с вх. № 1099 относно допускане „Изработване 

на ПУП – Парцеларен план за захранващ водопровод за ПИ 35064.118.42 

от ПИ 35064.38.16 по КК на гр. Каварна, област Добрич“, във връзка с 

изграждането на винарска изба. 

13. Докладна записка с вх. № 1098 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

14. Докладна записка с вх. № 1094 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 

15. Докладна записка с вх. № 1093 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Раковски. 

16. Докладна записка с вх. № 1095 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.  

17. Докладна записка с вх. № 1096 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

18. Докладна записка с вх. № 1097 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

 

По първа точка от дневния ред 

Питания 

 

 В първа точка от дневния ред на заседанието на Общински съвет – 

Каварна беше дадена думата на присъстващи граждани на община Каварна. 

Първото изказване беше от г-н Валентин Павлов – изпълнителен директор 

на „Камаш“ АД във връзка с докладна записка с вх. № 907/23.03.2021г. и 

Решение № 268/29.04.2021г., което според него не е изпълнено докрай от 

общинска администрация. Г-н Павлов настоява да му бъде разгледан случая 

и да се предприемат мерки по решаване на казуса.  

 Второто изказване беше от наемодателите на сградата на автогарата. 

Собствениците настояха общинска администрация да предприеме мерки по 

изплащане на всички задължения от дружеството „Каварна“ ЕООД към тях, 

както и до 30.06.2021г. да се състави приемо-предавателен протокол и да се 

изнесат активите на самото дружество от наетата сграда и да се прекратят 

правоотношенията между двете страни. Председателят на Общински съвет – 

Каварна пое ангажимент като представляващ принципала на дружеството да 
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присъства в комисията по освобождаването на наетото от „Каварна ЕООД“ 

помещение, за да се преместят всички налични активи към момента за 

съхранение в сградата на Община Каварна. 

 Третото питане беше зададено от общинския съветник Стефан 

Стефанов относно това дали е платена сумата 3895.00 лв. по фактура на 

фирма „Янк-100“ ЕООД във връзка с провеждане на киноложка изложба 

през 2019г. Отговорът от общинска администрация беше, че това 

задължение не е изплатено и че е необходимо становище от общинския 

съвет за изплащане на такива задължения. Председателят на Общински 

съвет – Каварна поясни, че няма основание, на което общинският съвет да 

взема решения по тези казуси. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1084 относно приемане на Проект на 

Наредба за 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 с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 299 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,чл.71, т.2 от Закона 

за местни данъци и такси, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК Общински съвет Каварна приема: Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 

територията на община Каварна, ведно с мотивите, неразделна част от 

решението, както следва: 
 

§ I.   Глава ІI „Местни такси“,  Раздел ІI „Такса за битови отпадъци“ 

се правят следните изменения: 

1. В чл. 75, ал. 1  думата „края“ се заменя с „31 октомври“ 

2. В чл. 78, ал. 1  думата „края“ се заменя с „31 октомври“ 

 

§ II. Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказани или 

предоставяни от общината на физически и юридически лица“ 

се правят следните допълнения: 

 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 

5 

 

1.   В чл.114 се добавя т.44; т.44.1; т.44.2; т.44.3 

 

44 Автогарово обслужване    

44.1. Преминаване през автогара 3,60 лв. 

44.2. Престой на автобус в автогара 5,00 лв./час 

44.3. Предоставяне на право за продажба на билети 8% от стойността 

на билета 
 

Приложение: 1.Мотиви за изменение  и допълнение на Наредбата № 3 

за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени 

на услуги на територията на община Каварна; 

2.Справка по чл.26 от ЗНА; 
                                                                                               

По трета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1090  относно одобрение на Проект за 

приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на общинско предприятие град Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 300 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА чл. 26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК Общински съвет 

Каварна: Приема изменение и допълнение на Правилник за устройството и 

дейността на общинско предприятие „Чиракман" град Каварна, приет с 

Решение № 264 по Протокол № 20 от 28.03.2017 г. на Общински съвет 

Каварна, ведно с мотиви и структура, неразделна част от решението, както 

следва: 

§ I. Глава II „Предмет на дейност и организация“ 

се правят следните допълнения: 

1. В чл. 8. ал.2. се добавя и „звено Автогарово обслужване“; 

§ II. Глава III „Организационна структура и управление“ 

се правят следните допълнения и изменения: 

 

1. В чл. 11, ал. 1 се добавя нова т.8 “звено Автогарово обслужване“; 

 2. В чл. 11, ал.2 числото „55“ се изменя на“ 59" 
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§ III. Приложение №2 „Структура и числен състав на Общинско 

предприятие „Чиракман“ гр. Каварна“ се добавя „звено 

Автогарово обслужване'“ и изречението „Обща численост:55“ се 

изменя както следва: „Общата численост: 59“ 

 

Приложения: Мотиви към изменение и допълнение на правилника 

за устройство и дейността на Общинско предприятие „Чиракман“ гр. 

Каварна; 

Организационна структура и управление; 

Справка по чл. 26 от ЗНА 

 

По четвърта точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх. № 1092 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 301 

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

Общински съвет Каварна приема промени в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Каварна за 2021 година, както следва: 

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

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

непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на 

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

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

нови  т.64 и т.65 както следва: 

 „64. ПИ с идентификатор 35064.501.4401 по КККР на гр. Каварна, с 

площ 586 кв. м., УПИ III-3462, кв.216   по действащия регулационен план 

на гр. Каварна, АЧОС 5928/11.09.2019г.“ 

 „65. ПИ с идентификатор 35064.501.9849 по КККР на гр. Каварна, с 

площ 456 кв. м., УПИ IV, кв.214 по действащия регулационен план на гр. 

Каварна, АЧОС 4751/30.11.2009г.“ 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 

7 

 

По пета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 1085 относно одобрение на спешна мярка 

за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от 

Областната и Общинската транспортна схема. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 302 

 На основание чл.21, ал.1 т.23 и т.25 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и във връзка с чл.5, 

§5  от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейски парламент  и на Съвета 

от 23.10.2007год.относно обществените услуги за  пътнически превоз с 

железопътен и автобусен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) 

№1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета,  чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 

15.03.2002год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 

и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси 

издадена от Министерство на транспорта и съобщенията и съгласно 

Заповед  № ОКД-10-02-3/04.06.2021год. на Областният управител на 

област Добрич,   Общински  съвет – Каварна реши: 

 

I. Упълномощава Кмета на Община Каварна да сключи договор за пряко 

възлагане по изпълнението на маршрутните разписания от Общинската и 

Областната транспортни схеми по автобусните линии: 

1. Общинска транспортна схема: 

     -     Каварна – с.Българево – с.Свети Никола – с.Камен Бряг  с начален 

час на тръгване от град Каварна в 07.00ч. и обратно с начален час на 

тръгване от с. Камен бряг в 07.25ч.; 

     -     Каварна – с.Българево – с.Свети Никола – с.Камен Бряг  с начален 

час на тръгване от град Каварна в 15.40ч. и обратно с начален час на 

тръгване от с. Камен бряг в 16.05ч.;      

2. Областна транспортна схема: 

 -  Каварна – Добрич с начален час на тръгване от гр.Каварна в 8.20 ч. и 

обратно с начален час на тръгване от град Добрич в 11.30ч. 

  - Каварна – Добрич с начален час на тръгване от гр.Каварна в 15.45 ч. и 

обратно с начален час на тръгване от град Добрич в 17.30ч. 

 

II. Срокът на възлагане на превозите по т.1 и т.2 е до датата на сключване 

на договори с превозвачите, избрани за изпълнители на обществената 

поръчка за превозите по цитираните по-горе линии от Общинската и  
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Областната транспортна схема, но не по-дълъг от 1 (една) година, считано 

от 08.06.2021г. 

 

Приложение: Заповед  № ОКД-10-02-3/04.06.2021год. на Областният 

управител на област Добрич 

 

По шеста точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 1088 относно предоставяне на безлихвена 

възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Народно 

читалище „Народен будител – 1940“ с. Българево. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 303 

 

 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104. ал.1. т.5 от Закона за 

публичните финанси. 

 1. Дава съгласие да бъде осигурен временен краткосрочен целеви 

безлихвен заем на Народно читалище „Народен будител – 1940" с. 

Българево от бюджета на община Каварна в размер на 42 531.18 лв. 

(четиридесет и две хиляди петстотин тридесет и един лева и осемнадесет 

стотинки) лева. 

 2. Срок за погасяване на предоставената финансова помощ –  

верифициране на разходите и окончателно плащане от страна на ДФ 

„Земеделие" - РА. 

 3. Предоставените по т.1 финансови средства да бъдат ползвани за 

разплащане на разходите заложени в бюджета на проекта, с цел качествено 

изпълнение на дейностите. 

 4. Задължава председателя на Народно читалище „Народен будител - 

1940“ с. Българево да разходва паричните средства съобразено с т. 3 от 

решението и да представи отчет за неговото изпълнение. 

 5. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите 

фактически и правни действия за изпълнението на настоящето решение. 

 

По седма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1086 относно упълномощаване на кмета на 

община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без 
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протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие“" – Ра за обезпечаване на 110 % от размера на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№МДР-ИП-01-55 от 23.04.2021г. по проект „Популяризиране на 

културното и морско наследство в община Каварна“, ИСУН 

№BG14MFOP001-4.025-0003 по процедура №BG14MFOP001-4.025 МИРГ-

ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, 

културата и спорта на рибарската територия“ по стратегия за ВОМР на  

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Програма за Морско дело и рибарство 

2014-2020г. 

 

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

„въздържал се“ приеха 

 

РЕШЕНИЕ № 304 

 

На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-55 от 

23.04.2021 г. по проект „Популяризиране на културното и морско 

наследство в община Каварна“, ИСУН №BG14MFOP001-4.025-0003 по 

процедура №BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 

подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската 

територия” по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, 

Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020г. 

  

Общинският съвет 

 

РЕШИ: 

 

 1.  Упълномощава  Кмета  на  община  Каварна  да  подпише  Запис  

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

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

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

20 020,00 лв. (двадесет хиляди и двадесет лева), за обезпечаване на 110 % 

от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-55 от 23.04.2021 г. по 

проект „Популяризиране на културното и морско наследство в община 

Каварна“,  ИСУН  №BG14MFOP001-4.025-0003  по процедура 

№BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване 
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на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” 

по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Програма за 

Морско дело и рибарство 2014-2020г. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Договор №МДР-ИП-01-

55 от 23.04.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”- РА. 

 

По осма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1087 относно упълномощаване на кмета на 

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

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

„Земеделие“" за обезпечаване на 110% от размера на данък добавена 

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

безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-55 от 23.04.2021 г. по 

проект „Популяризиране на културното и морско наследство в община 

Каварна“, ИСУН № BG14MFOP001-4.025-0003 по процедура 

№BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване 

на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ 

по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, Програма за 

Морско дело и рибарство 2014-2020г. 

 

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

„въздържал се“ приеха 

 

РЕШЕНИЕ № 305 

 

На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-55 от 

23.04.2021 г. по проект „Популяризиране на културното и морско 

наследство в община Каварна“, ИСУН №BG14MFOP001-4.025-0003 по 

процедура №BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 

подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската 

територия” по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, 

Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020г. 

 

Общинският съвет 
 

РЕШИ: 
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1.  Упълномощава  Кмета  на  община  Каварна  да  подпише  Запис  

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

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

София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, в размер на 4 

004,00лв. (четири хиляди и четири лева), за обезпечаване на 110 % от 

заявения размер на данък добавена стойност (ДДС) по авансовото плащане 

по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-

01-55 от 23.04.2021 г. по проект „Популяризиране на културното и морско 

наследство в община Каварна“, ИСУН №BG14MFOP001-4.025-0003 по 

процедура №BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 

подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската 

територия” по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, 

Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020г. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Договор №МДР-ИП-

01-55 от 23.04.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”- РА. 

 

По девета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1091 относно одобряване на План – схема 

за разполагане на преместваем обект „РОК – АВТОМОБИЛ“ в УПИ VII 

„за Парк“ в кв. 5 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна. 

 

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ №306 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 8  

от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изработена ситуационна 

план – схема за разполагане на преместваем обект „РОК - АВТОМОБИЛ“ 

в УПИ VII „за Парк“ в кв. 5 по ПР на гр. Каварна, общ. Каварна попадащ в 

ПИ с идентификатор 35064.501.3082 по КК и КР на гр. Каварна, общ. 

Каварна от главния архитект на община Каварна, Общински съвет Каварна 

реши: 

1. Дава съгласие за разполагане на преместваем обект „РОК - 

АВТОМОБИЛ“ в УПИ VII „за Парк“ в кв. 5 по ПР на гр. Каварна, общ. 

Каварна попадащ в ПИ с идентификатор 35064.501.3082 по КК и КР на гр. 

Каварна, общ. Каварна. 
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2. Одобрява ситуационна план – схема за разполагане на 

преместваем обект „РОК - АВТОМОБИЛ“ в УПИ VII „за Парк“ в кв. 5 по 

ПР на гр. Каварна, общ. Каварна попадащ в ПИ с идентификатор 

35064.501.3082 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона.  

 

  Приложение: Ситуационна план – схема за разполагане на преместваем 

обект „РОК - АВТОМОБИЛ“ в УПИ VII „за Парк“ в кв. 5 по ПР на гр. 

Каварна, общ. Каварна 

 

По десета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1068 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ – Изменение на плана за регулация /ИПР/ за създаване на два 

нови самостоятелни УПИ в кв.73 по плана за регулация /ПР/ на с. 

Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 07257.501.30 и 

част от ПИ с идентификатор 07257.501.718 по КК и КР на с. Българево, 

общ. Каварна.  

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 307 

 

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

устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗУТ, 

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

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изменение 

на плана за регулация на с. Българево, общ. Каварна, в обхвата на кв. 73 по 

плана за регулация /ПР/ на с. Българево, общ. Каварна, представена Скица 

– предложение и становище на главния архитект на община Каварна, 

Общински съвет Каварна реши: 

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

1 от ЗУТ (собственик на ПИ с идентификатор 07257.501.718 по КК и КР на 

с. Българево, общ. Каварна) и допуска изработване на Подробен 

устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за 
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създаване на два нови самостоятелни УПИ в кв.73 по плана за регулация 

/ПР/ на с. Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 

07257.501.30 и част от ПИ с идентификатор 07257.501.718 по КК и КР на с. 

Българево, общ. Каварна. 

2.  Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

По единадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1089 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ – Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ XIV, УПИ XV, 

УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XIX в кв. 101 по плана за 

регулация /ПР/ на с. Камен бряг, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

 

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

устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗУТ, 

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

устройство на територията (ЗУТ), възникнала необходимост от изменение 

на плана за регулация на с. Камен бряг, общ. Каварна, в обхвата на УПИ 

XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XIX в кв. 101 по 

плана за регулация /ПР/ на с. Камен бряг, общ. Каварна, представена Скица 

– предложение и становище на главния архитект на община Каварна, 

Общински съвет Каварна реши: 

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

ал. 2, т.2 от ЗУТ и допуска изработване на Подробен устройствен план 

/ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ XIV, УПИ XV, УПИ 

XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XIX в кв. 101 по плана за регулация 

/ПР/ на с. Камен бряг, общ. Каварна. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 
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По дванадесета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 1099 относно допускане „Изработване на 

ПУП – Парцеларен план за захранващ водопровод за ПИ 35064.118.42 от 

ПИ 35064.38.16 по КК на гр. Каварна, област Добрич“, във връзка с 

изграждането на винарска изба. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 309 

 

         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 с чл. 131, ал. 1 и ал. 

2, т.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ, постъпила молба с вх. № АБ-22-

138/14.06.2021 г. от ,,АГРОДЕС А А“ ООД  с ЕИК 202481666, със 

седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. ,,Г. С. Раковски“ № 42А - 

собственик на имот с идентификатор 35064.118.42 по КККР на гр. Каварна, 

общ. Каварна, на основание Нот. акт № 173 том ІІ рег. № 3426 дело 318 от 

2020 г., по предложение на Кмета на общината, Общински съвет Каварна 

реши:        

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

2, т. 1 от ЗУТ-собственик на имот с идентификатор 35064.38.98 по КККР 

на гр. Каварна – местен път и на имоти с идентификатори 35064.41.26, 

35064.41.166, 35064.115.27, 35064.39.87- „земеделска територия, с начина 

на трайно ползване: ,,за селскостопански, горски, ведомствен път“ 

(засегнати от предвижданията на проекта за подробен устройствен план - 

парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура),  за 

изграждане на захранващ водопровод в общински имоти : ПИ 35064.38.98 

– местен път и ПИ 35064.41.26, 35064.41.166, 35064.115.27, 35064.39.87 – 

полски пътища, достигащ до ПИ 35064.118.42 – за винарска изба.; 

2.   Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за захранващ водопровод за ПИ 35064.118.42 от ПИ 

35064.38.16 по КК на гр. Каварна, област Добрич; 

3. Разрешава изработване на проект за парцеларен план за линейни 

обекти на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии, а именно: 
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- трасе на захранваща инфраструктура – захранващ водопровод за  ПИ 

35064.118.42 по КК на гр. Каварна от съществуваща водомерна шахта в  

ПИ 35064.38.16 – за питейно – битови нужди за изграждане на винарска 

изба; 

 4. Дава съгласие цялата процедура да се извърши от и за сметка на 

,,АГРОДЕС АА“ ООД; 

5. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона.  

 

По тринадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1098 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 310 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Каварна реши:  

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

представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.9849 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 456 кв. м., актуван с АЧОС № 4751/30.11.2009г., 

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

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

кв.214 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

4094.20лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 

6840.00лв. без ДДС 

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

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

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

6840.00лв. (шест хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС. 

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

закона действия. 
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По четиринадесета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 1094 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 311 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Каварна реши:  

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

представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.4401 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 586 кв. м., актуван с АЧОС № 5928/11.09.2019г., 

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

ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ III-

3462 в кв.216 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка 

– 5261.30лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер 

на 9376.00 лв. без ДДС 

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

наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 

публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество на община Каварна. 

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

9376.00лв. (девет хиляди триста седемдесет и шест лева) без ДДС. 

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

закона действия. 

 

По петнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх. № 1093 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Раковски. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 312 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

заявление с вх. № ОС–10-167/09.04.2021 Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 91 кв. м., актуван с АЧОС № 

5284/22.11.2013г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

62092.501.29 по КККР на с. Раковски, идентичен с ПИ 29, кв.5 по 

действащия регулационен план на с. Раковски, целият с площ от 2471 кв. 

м., в който съсобствениците Цветелин Георгиев Христов и Дилянка 

Иванова Методиева – Христова участват с 2380 кв. м, съгласно нотариален 

акт за покупко-продажба №34, том VIII, рег.2453, д.1323 от 14.12.2020г. на 

СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 207.50 лв. и е изготвена пазарна 

оценка от независим оценител в размер на  455.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 455.00 

лв. без ДДС( четиристотин петдесет и пет лева) съгласно пазарна оценка 

изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

По шестнадесета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 1095 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.  

 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 313 

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–10-172-/12.04.2021., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 40 кв. м., актуван с АЧОС 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 

18 

 

№ 5679/ 04.07.2017г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 35064.501.1228 по КККР на гр. Каварна, представляващ 

УПИ V-1228 в кв.144 по действащия регулационен план на гр. Каварна, 

целият с площ от 711 кв. м., в който съсобственикът участва с 671 кв. м, 

съгласно нотариален акт за дарение № 122, том I,  д.958 от 1996г. на РС 

Каварна, нотариален акт за наследство и давност № 58, том III,  д.1103, 

вх.рег.1914 от 16.04.2007г. на СВ Каварна и нотариален акт по давност и 

владение № 105, том VII,  д.1190, вх.рег.2473 от 01.11.2017г. на СВ 

Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 502.70 лв. и е изготвена пазарна 

оценка от независим оценител в размер на  1160.00 лв. без ДДС. 

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

1160.00 лв. без ДДС (хиляда сто и шестдесет лева) съгласно пазарна оценка 

изготвена от оценител на имоти. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

По седемнадесета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 1096 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

 

 Общинските съветници с 11 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 3 гласа 

„въздържал се“ приеха предложението на комисиите да не се приеме 

предложението на вносителя. 

 РЕШЕНИЕ № 314 

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–10-74/12.02.2021., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Не дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 370 кв. м., актуван с АЧОС 

№ 6026/20.04.2021г. и акт за поправка акт за частна общинска собственост 

6029/10.05.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35064.501.2114 по КККР на гр. Каварна, представляващ УПИ XVI-2114 в 

кв.64 по действащия регулационен план на гр. Каварна, целият с площ от 
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690 кв. м., в който съсобствениците участват с 320 кв. м, съгласно 

нотариален акт за замяна № 130, том I,  д.446, вх.рег.821 от 13.04.1998г. на 

РС Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 4226.90 лв. и е изготвена пазарна 

оценка от независим оценител в размер на  7770.00 лв. без ДДС. 

2. Не определя цена на общинската част от имота в размер на 

7770.00 лв.без ДДС(седем хиляди седемстотин и седемдесет лева) съгласно 

пазарна оценка изготвена от оценител на имоти. 

3. Не възлага на кмета на община Каварна да извърши 

необходимите последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

По осемнадесета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 1097 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 315 

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–10-131/15.03.2021., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 44,50 кв. м., актуван с 

АЧОС № 6028/ 23.04.2021г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 35064.501.942 по КККР на гр. Каварна, представляващ 

УПИ V-942 в кв.1 по действащия регулационен план на гр. Каварна, 

целият с площ от 910 кв. м., в който съсобствениците участват с 865,50 кв. 

м, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по 

регулация №58, том I,  д.69 от 12.01.1995г. на РС Каварна, нотариален акт 

за покупко-продажба на недвижим имот № 103, том III,  д.1742, вх.рег.340 

от 18.05.2004г. на СВ Каварна, нотариален акт за собственост по давностно 

владение№ 10, том II,  д.183, рег.386 от 10.03.2021г. на СВ Каварна, 

Договор за продажба на недвижим имот от 11.01.2006г. вписан акт 303, 

том I, вх.№256 от 16.01.2006г. на СВ Каварна и Поправка към  Договор  от 
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11.01.2006г., вписан акт 17, том II, вх.№560 от 05.02.2007г. на СВ Каварна.  

Имотът е с данъчна оценка – 559.20 лв. и е изготвена пазарна оценка от 

независим оценител в размер на  1290.50 лв. без ДДС. 

2.Определя цена на общинската част от имота в размер на 1290.50 

лв. без ДДС(хиляда двеста и деветдесет лева и петдесет стотинки) съгласно 

пазарна оценка изготвена от оценител на имоти. 

3.Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 
























	C:\Users\g.stoyanova\Desktop\print\Препис №31.docx
	C:\Users\g.stoyanova\Desktop\print\приложение 1.pdf
	C:\Users\g.stoyanova\Desktop\print\приложение 2.pdf
	C:\Users\g.stoyanova\Desktop\print\приложение 3.pdf
	C:\Users\g.stoyanova\Desktop\print\приложение 4.pdf

