
Препис-извлечение 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 47 
 

 Днес, 04.08.2022 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе четиридесет и шестото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 15. отсъстват Адилина Колишева и Валентина Марчева. 

 
Председателят на общинския съвет подложи на гласуване дневния 

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

„въздържал се“ приеха 
ДНЕВЕН РЕД 

 
 1.Докладна записка с вх. №381 относно одобряване на частично 

изменение в структурата на общинска администрация и дейности към нея. 

2. Докладна записка с вх. №372 относно приемане на проект за 
изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско 
предприятие град Каварна. 

3. Докладна записка с вх. №391 относно приемане на Наредба за реда 
и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на 
градско обзавеждане на територията на Община Каварна. 

4. Докладна записка с вх. №387  относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна, чрез 
изкупуване на частта на съсобствениците. 

5. Докладна записка с вх. №374 относно намерение за кандидатстване 
на община Каварна с проект по  ПУДООС (Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на 
отпадъците“. 

           6. Докладна записка с вх. №365 относно безвъзмездно право на 
управление върху имот общинска собственост. 

          7. Докладна записка с вх. №370 относно отдаване под наем на част от 
недвижим имот публична общинска собственост село Вранино. 

            8. Докладна записка с вх. №371 относно отдаване под наем на 
общински терени с цел инсталиране и опериране на АТМ-и/ банкомати. 



          9. Докладна записка с вх. №358 относно прекратяване на 
съсобственост на поземлен имот в град Каварна, община Каварна. 

           10. Докладна записка с вх. №359 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. 

          11. Докладна записка с вх. №375 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в село  Камен бряг, община Каварна.  

12. Докладна записка с вх. №388 относно актуализация на годишната 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

13. Докладна записка с вх. №394 относно бракуване на движими вещи 
– частна общинска собственост. 

14. Докладна записка с вх. №378 относно приемане на Годишен 
финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което 
Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

15. Докладна записка с вх.№405 относно отпускане на еднократна 
финансова помощ във връзка с предстоящо лечение. 

16. Докладна записка с вх.№406 относно отпускане на еднократна 
финансова помощ за лечение. 

 
 
По първа точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №381 

относно одобряване на частично изменение в структурата на общинска 
администрация и дейности към нея.” 
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
 РЕШЕНИЕ № 499 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т.2, ал.2 и чл.15, ал.2 от ЗМСМА и Решение 

№487по Протокол №46/28.06.2022г., Общински съвет – Каварна 
 реши: 

1. Одобрява частично изменение в структурата на общинска 
администрация, съгласно Приложение №1. 

2. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши 
последващите законови действия. 

 



По втора точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №372 
относно приемане на проект за изменение на Правилника за устройство 
и дейността на общинско предприятие град Каварна.” 
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 500 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.52, ал.4 от ЗОС, чл. 28 от Закона 
за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от АП, във връзка с чл.11 от 
Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие 
„Чиракман“ град Каварна. Общински съвет – Каварна реши: 
 
Приема изменение на Правилник за устройство и дейността на общинско 
предприятие „Чиракман“ град Каварна, Приет с Решение №264 по Протокол 
№20 от 28.03.2017г. на Общински съвет Каварна изменен и допълнен с 
Решение №300 по Протокол №31 от 29.06.2021г. ведно с мотиви и структура, 
неразделна част от решението, както следва: 
 
§I. Глава III „Организационна структура и управление“ се правят следните 
изменения: 
В чл.11, ал.2 цифрата „59“ се изменя на „84“. 
 
§II Приложение №2 „Структура и числен състав на Общинско предприятие 
„Чиракман“ град Каварна“ Звено „Чистота“ 20бр. се изменя със Звено 
„Чистота“ 45бр. и изречението „Обща численост:59“ се изменя както следва: 
„Общата численост:84“. 

 
 

По трета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №391 
относно приемане на Наредба за реда и условията за разполагане на 
преместваемите обекти и елементите на градско обзавеждане на 
територията на Община Каварна.” 
 

 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
 



 РЕШЕНИЕ № 501 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от 
АПК, чл.8, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, чл.56, ал.2 
и чл.56а, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет-
Каварна реши: 

1.Отменя Наредбата за реда и условията за разрешаване поставяне на 
временни преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, приета с решение 
№44/05.07.2002г. по Протокол №5 от 16.07.2002година на Общински съвет 
– Каварна, изменена с решение  №134 по Протокол №14 от 
31.07.2012година, изменена с Решение №365 от 28.10.2016година на 
Административен съд-Добрич, в сила от 21.11.2016година. 

2.Приема Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите 
обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община 
Каварна. 

 
 

По четвърта точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №387  
относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен 
бряг, община Каварна, чрез изкупуване на частта на съсобствениците”. 

 
 
Общинските съветници с 8 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 3 гласа 

„въздържал се“ не се прие: 
 

 РЕШЕНИЕ № 502 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 33 от Закона за 
собствеността, чл.36 ал.1, т.3 от Закона за общинска собственост, чл53, ол.1, 
т.5 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и искане с вх. № ОС-10-
38/20.06.2022г., Общински съвет Каварна реши: 

1. Не дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на дяла на съсобствениците от 405кв.м., съгласно 
Нотариален акт №75, вх. рег. № 5340, том VI, дело №2928 от 
10.10.2006година, представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 35746.501.50 по КККР на село Камен бряг, 
представляваш УПИ IV-50, кв.13 по регулационен план на село Камен 
бряг, целият с площ от 1069кв.м., в който Община Каварна участва със 



664кв.м., съгласно АЧОС №6082/23.07.2022година, за предложената 
от съсобствениците цена в размер на 15 843,00лв. с ДДС. 

2. Не възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия по продажбата на имота. 
 

По пета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №374 
относно намерение за кандидатстване на община Каварна с проект по  
ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда) в Сектор „Управление на отпадъците“.”. 
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 
 
 РЕШЕНИЕ № 503 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА. 
1.  Дава съгласие община Каварна да кандидатства с проектно предложение 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към ПУДООС 
(Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) 
в Сектор „Управление на отпадъците“ за зелени и други биоотпадъци. 
2.   Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите действия 
във връзка кандидатстване и реализиране на проектното предложение при 
неговото евентуално одобрение. 

 
 

По шеста точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №365 
относно безвъзмездно право на управление върху имот общинска 
собственост ”. 

 
 
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 504 

 На основание Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.12 ал.3 от Закона за 
общинската собственост и чл.23, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и писмо с вх.№РД-20-
175/27.06.2022г., Общински съвет-Каварна реши: 



 
1.Отменя Решение №98 по Протокол №8 от 26.04.2016година на 

Общински съвет-Каварна. 
2. Дава съгласието си да се учреди на Териториално отделение- Каварна 

към Районна прокуратура-Добрич безвъзмездно право на управление върху 
част от имот, частна общинска собственост, с площ 271,56кв.м., целия с 
площ от 316,56кв.м., представляващ административна сграда с 
идентификатор №35064.501.5.9 по КККР на град Каварна, община Каварна, 
находяща се в град Каварна, улица „Дончо Стойков“ №10, етаж 2, актувана 
с АОС №4794/05.03.2010г., за нуждите на Териториално отделение- Каварна 
към Районна прокуратура-Добрич, за срок от 10 (десет) години. 

3.Всички консумативни разходи ., свързани с експлоатацията на имота, 
съгласно споразумение за разпределение на направените разходи към 
договори с вх.№2881, акт.104, том IX, от 01.12.2016г., вх. Рег. № 321, акт 
№151, том I от 24.02.2017г. и с вх. Рег. №3141, акт №62, том Х от 
27.12.2016г., както и разходите за текущи ремонти да са за сметка на 
Окръжна прокуратура-Добрич. 

4. Възлага на кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
последващи действия за изпълнение на решението. 
 

По седма точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №370 
относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична 
общинска собственост село Вранино.” 
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 505 

 На основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.14 ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.15 от Наредба №2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Каварна, Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се предоставят под наем две помещения от здравна 
служба с обща площ от 20кв.м., представляващи част от сграда с 
идентификатор 12173.501.115.1 по КККР на село Вранино, община 
Каварна на два етажа, със застроена площ от 101 кв.м., находящи се в 
източната част от първия етаж, целия със застроена площ от 168кв.м. 
За имота има издаден АПОС № 142/02.09.2013 година. 



2. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно 
наддаване, съгласно Наредбата на Общински съвет-Каварна за срок от 
3 (три) години, за извършването на универсална пощенска услуга. 

3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 
30,00лв.(без ДДС), съгласно т.11 от Тарифа за размера на месечните 
наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени, приета 
с Решение №34 по протокол №49 от 29.03.2011година, допълнена с 
решение № 84 по протокол №51 от 31.05.2011г., допълнена с Решение 
№121 по протокол №26 от 27.09.2013година, изменена с Решение №5 
по протокол №29 от 22.01.2014година, изменена и допълнена с 
Решение №252 по протокол №19 от 28.02.2017година, допълнена с 
Решение №284 по протокол №21 от 25.04.2017година. 

4. Възлага на кмета да извърши необходимите законови действия. 

 
По осма точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №371 относно 

отдаване под наем на общински терени с цел инсталиране и опериране 
на АТМ-и/ банкомати.“ 

 
 

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

 
 РЕШЕНИЕ № 506 

 На основание Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14 ал. 7 от Закона за 
общинска собственост, чл.15, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане 
с вх. № АБ-30-2/22.03.2021година, Общински съвет-Каварна реши: 

1.Дава съгласие да се отдадат под наев следните терени-публична 
общинска собственост: 

-Терен на петно №14 
-Терен на петно №131 
-Терен на петно №130 
2. Отдаването под наем да бъде в условията на публичен търг с явно 

наддаване за срок от 5(пет) години, съгласно Наредбата за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под 
наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Каварна. 

3. Петната обект на търга с обща площ 4,00кв.м. (четири квадратни метра) 
се отдават всички комплексно за поставяне на преместваеми обекти-
банкомати. 



4.Определя начална тръжна месечна наемна цена за цялата площ от 
4,00кв.м. (четири квадратни метра) от 16,00лв. (шестнадесет лева) без ДДС, 
определена съгласно т.2 от Тарифа за размера на месечните наемни базисни 
цени на общински стопански обекти и терени, приета с Решение №34 по 
протокол №49 от 29.03.2011година, допълнена с решение № 84 по протокол 
№51 от 31.05.2011г., допълнена с Решение №121 по протокол №26 от 
27.09.2013година, изменена с Решение №5 по протокол №29 от 
22.01.2014година, изменена и допълнена с Решение №252 по протокол №19 
от 28.02.2017година, допълнена с Решение №284 по протокол №21 от 
25.04.2017година за отдаване под наем за 1кв.м. площ. 

5.Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи от закона действия. 

 
По девета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №358 относно 
прекратяване на съсобственост на поземлен имот в град Каварна, 
община Каварна.“ 
 
Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха 

 РЕШЕНИЕ № 507 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 искате с вх.№ ОС-10-568/29.12.2021година, Общински съвет-Каварна 
реши: 

1.Дава съгласие да прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 30кв.м., актуван с АЧОС № 
6074/20.05.2022година, представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 35064.501.245 по КККР на град Каварна, с адрес град 
Каварна, улица „Генерал Скобелев“ №13, целият с площ от 582кв.м., в който 
съсобственика участва с 552кв.м., съгласно нотариален акт за покупко-
продажба на поземлен имот, вписан под вх. Рег. №2906/08.12.2012година, 
акт №1, том Х, дело №1648/2021година, на Служба по вписванията-Каварна. 
Издадена е данъчна оценка на стойност 4428,40лв. и е изготвена пазарна 
оценка от независим оценител в размер на 1 470.00лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1 470.00лв. без 
ДДС(хиляда и четиристотин), съгласно пазарна оценка изготвена от 
независим оценител на имоти. 

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



 

По десета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №359 
относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село 
Могилище, община Каварна.”  

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 508 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане 
с вх. № ОС-10-33/31.01.2022г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 38 кв. м., актуван с АЧОС № 
6075/25.05.2022 г., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 48828.501.218 по КККР на с. Могилище, 
представляващ XII-51, кв.6 по действащия регулационен план на с. 
Могилище, с адрес с. Могилище, ул. „Десета“ № 17, целият с площ 
от 1939кв. м., в който съсобственика участва с 1901  кв. м., съгласно 
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот от 
20.07.2021г. №106, т II, рег. №3052, дело 274 от 2021г. и №133, том 
V, дело 844/2021г., мх.рег.№1575/20.07.2021г. на СВ-Каварна. 
Издадена е данъчна оценка на стойност 79,30 лв. и е изготвена 
пазарна оценка от независим оценител в размер на 418 ,00 лв. без 
ДДС. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 418,00 лв. 
без ДДС (четиристотин и осемнадесет 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 единадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. №375 
относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село  Камен 
бряг, община Каварна.“ 
  
Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 



 РЕШЕНИЕ № 509 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.53, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 2 за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане 
с вх. № ОС-10-155/15.04.2022г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 286 кв. м., актуван с АЧОС 
№ 6079/22.06.2022 г., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 35746.501.144 по КККР на с. Камен бряг, 
представляващ  УПИ XII-144, кв.23 по действащия регулационен 
план на с. Камен бряг, с адрес с. Камен бряг, ул. „Четиринадесета“, 
целият с площ от 936кв. м., в който съсобствениците участват с 
650кв. м., съгласно нотариален акт за  собственост на недвижим 
имот, придобит по наследство и давност от 21.12.2021г. №46, т III, 
рег. №2001, дело 408 от 2021г. на Служба по вписванията- Каварна. 
Издадена е данъчна оценка на стойност 796,20 лв. и е изготвена 
пазарна оценка от независим оценител в размер на 7 150 ,00 лв. без 
ДДС. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 7 150,00 лв. 
без ДДС (седем хиляди сто и петдесет 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 дванадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. 

№388 относно актуализация на годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост.”.  
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 510 

 На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и 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 2022 година, както следва: 

I. В „т. III 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  „А“ „Имоти, които Община Каварна има 
намерение да предостави под наем“ се добавя нова т.8, както 
следва: 
 
„8. Част от имот, публична общинска собственост с площ от 
20,00кв.м., целият с площ 168кв.м., представляващ сграда с 
идентификатор № 12173.501.115.1 по КККР на село Вранино, 
Община Каварна, актуван с АПОС № 142/02.09.2013година. 

II. В „т.III 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“ се добавя нова т.11, 
както следва: 
„11. Част от имот, частна общинска собственост, с площ от 
271,56кв.м., целия с площ от 316,56кв.м., представляващ 
административна сграда с идентификатор №35064.501.5.9 по 
КККР на град Каварна, община Каварна, находяща се в град 
Каварна, улица „Дончо Стойков“ №10, етаж2, актувана с АОС 
№ 4797/05.03.2010година“ 

 

По тринадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. 
№394 относно бракуване на движими вещи – частна общинска 
собственост.”.  

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 511 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4 от Закона за общинската 
собственост, Общински съвет – Каварна реши: 

I. Дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за 
счетоводството, като негодни за употреба и предадени за скрап, 
следните движими вещи – частна общинска собственост: 

1.Шмиргелов апарат ЗВ001- 1брой 



2. Ножица за ламарина- гилотина- 1брой 
3.Ацетиленов апарат- 1брой 
4.Струг дърводелски- 2броя 
5.Апарат за точене на банцигови ленти АТВТ – 1брой 
6.Лентолепачка ЛЛ900- 1 брой 
7.Маса шлосерска160/55 – 1брой 
8. Маса шлосерска 110/50/80 – 3 броя 
9. Маса шлосерска200/80 – 3броя 
10. Маса шлосерска – 1 брой 
11.Менгеме средно- 8 броя 
 
 

II. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на решението. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с 
вх. №378 относно приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на 
дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава 
сто процента части от капитала.“ 
 

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

РЕШЕНИЕ № 512 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от 
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН,  Общински съвет – Каварна реши: 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2021година на „КАВАРНА“ 
ЕООД – град Каварна. 
2.Приема финансовия резултат на „КАВАРНА“ ЕООД – град Каварна, 
който е загуба в размер на 38 000,00лв., като същия се отнесе като 
непокрити загуби от минали години. 

 

 

По петнадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх.№ 
405 относно отпускане на еднократна финансова помощ във връзка с 
предстоящо лечение.“ 
 



 Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 
гласа „въздържал се“  приеха: 

РЕШЕНИЕ 513 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с молба с вх. 
№ РД-14-101 от 01.08.2022година,  Общински съвет Каварна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 2000лв. (две хиляди ) лева 
на лицето Мария Иванова Атанасова, живуща в град Каварна на ул. „Дончо 
Стойков“ №10, необходима за покриване на част от разходите за лечение на 
нейния син- Кристиян Дончев Атанасов, ЕГН:1341270949 за сметка на 
местните приходи. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с 
вх.№406 относно отпускане на еднократна финансова помощ за 
лечение.“ 

 
Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“  приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 514  

   На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
молба с вх. № РД-15-1377 от 01.08.2022година,  Общински съвет Каварна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 2000лв. 
(две хиляди ) лева на лицето Нели Балчева Иванова, живуща в град 
Каварна на ул. „Марица“ №18, необходима за покриване на част от 
разходите за лечение на нейния син-Боян Любомиров Харизанов, 
ЕГН:1346057941 за сметка на местните приходи 

 
 

 

Протоколирал:           /П/                                                  Председател:            /П/ 
                Н. Петрова                                                               инж. Йордан Стоянов 
 
 
 

         Вярно с оригинала, 


