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 Препис: 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 8 

 
Днес, 24.02.2020 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 15. 
Отсъстват Евгени Чобанов и Мариян Алексиев. 

 
В залата присъстват г-жа Елена Балтаджиева – кмет на община 

Каварна, г-н Георги Балтаджиев – заместник-кмет „Европейски фондове и 
инвестиционна дейност”, г-н Митко Недев – заместник-кмет „Финанси и 
икономическо развитие”, г-жа Дарина Колишева – секретар на общината, 
началници на отдели в общинска администрация, представители на местните  
и външни медии, граждани.  

 
Йордан Стоянов – председател на общинския съвет – Уважаеми 

госпожи и господа общински съветници, уважаема госпожо кмет, общинска 
администрация, гости, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 
от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация  откривам осмото 
заседание на общинския съвет. Имаме кворум и заседанието може да започне, 
присъстват 15 общински съветници. Дневният ред се състои от две точки. 
Колеги, имате думата за предложения по дневния ред. 

 
Председателят на общинския съвет подложи на гласуване проекта за 

дневен ред.   
 
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
  

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Докладна записка вх. № 95 относно даване на съгласие за 
кандидатстване с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., 
Процедура по подбор на проектни предложения „Рехабилитация и 
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено 
осветление на общините”. 
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2. Докладна записка вх. № 102 относно преразглеждане на решение № 55 
по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 28.01.2020 г. 
 

По първа точка от дневния ред „Даване на съгласие за 

кандидатстване с проектно предложение по Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от 

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-

2021 г., Процедура по подбор на проектни предложения „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно 

изкуствено осветление на общините”. 

 

Влезе общинският съветник Евгени Чобанов.   

Йордан Стоянов  – председател на общинския съвет –  Йордан Стоянов  
– председател на общинския съвет – Вносител на докладната записка е кмета 
на община Каварна. Госпожо Балтаджиева имате думата. 

Елена Балтаджиева – кмет на общината  – Уважаеми господин 
председател, уважаеми дами и господа общински съветници във връзка с 

Програма за  „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна 
сигурност”, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство със страни донори Кралство Норвегия и 
Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в 
България. Финансирането на проект за рехабилитация и модернизация на 
улично осветление в гр. Каварна би могло да бъде осигурено от тази 
програма. Публикувана е покана за набиране на проектни предложения по 
Програмата за рехабилитация и модернизация на техническа инфраструктура 
- общински системи за външно изкуствено осветление на сайта на 
информационната система за управление и наблюдение /ИСУН/ 2020. 
Извършили сме обследването. Срокът за подаване на проектни предложения 
е 20.03.2020 г.  Община Каварна е подала в АУЕР доклад от обследване за 
енергийна ефективност на системата за външно изкуствено осветление и е 
получила положително становище от АУЕР. В тази връзка се обръщаме към 
вас да дадете съгласие общината да кандидатства по тази отворена линия. 

 Йордан Стоянов – председател на общинския съвет – Благодаря госпожо 
Балтаджиева. Докладната записка е разглеждана в три комисии. Становището 
на комисията по териториално развитие и комуникации, г-н Върбанов. 
 

 Младен Върбанов – председател на комисията по „Териториално 
развитие и комуникации” – По докладна записка вх. № 95, с 5 гласа „за”, 0 
гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се приеме 
предложението на вносителя. 
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 Йордан Стоянов – председател на общинския съвет – Становището на 
комисията по бюджет и финанси, г-жо Стоянова. 
 
 Марийка Стоянова – председател на комисията по „Бюджет, финанси и 
данъчна политика” – По докладна записка вх. № 95, с 5 гласа „за”, 0 гласа 
„въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се приеме 
предложението на вносителя. 
 
 Йордан Стоянов – председател на общинския съвет – Становището на 
комисията по законност, г-жо Василева. 
 
 Мима Василева – председател на комисията по „Законност и 
установяване на конфликт на интереси” – По докладна записка вх. № 95, с 5 
гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се 
приеме предложението на вносителя. 
 
 Йордан Стоянов – председател на общинския съвет  – Колеги, чухте 
становищата на комисиите имате думата за въпроси и изказвания. 
 
 Мима Василева – общински съветник – За да стане ясно на гражданите, 
какво ще е участието на общината в този проект, г-жо кмет? В смисъл като 
пари. 
 
 Елена Балтаджиева – кмет на общината – Към настоящият момент 
извършваме предварителни разходи, които са допустими, тоест предоставя се 
100 % безвъзмездна финансова помощ. Както и при по-голяма част от 
проектите, така и при този важен е периода на устойчивост, това гарантира, че 
ще поддържаме инвестицията.  
 
 Председателят на общинския съвет подложи на гласуване проекта за 
решение.  
 
 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  

 
 РЕШЕНИЕ № 62 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Каварна: 

1. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства пред Министерство 
на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
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енергийна сигурност”, финансирана от Финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство 2014 - 2021 год., Процедура за подбор на 
проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” ;  

2. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
действия във връзка е кандидатстване и реализиране на проектното 
предложение при неговото евентуално одобрение; 

3. Дава съгласие Кметът на Община Каварна да подпише Договор за 
изпълнение на проекта - Споразумение между Програмния оператор и 
Община Каварна. 
 
 По втора точка от дневния ред „Преразглеждане на решение № 55 

по протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено 

28.01.2020 г. ” 

 

 Йордан Стоянов  – председател на общинския съвет – Г-жо Маринова, 
ще помоля да водите заседанието, тъй като съм вносител на докладната 
записка. 

 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – Вносител на 
докладната записка е председателя на общинския съвет. Г-н Стоянов имате 
думата.  
 
 Йордан Стоянов – председател на общинския съвет – Колеги, предлагам 
на вашето внимание докладна записка за отмяна на решение № 55, което сме 
взели на заседание на общинския съвет на 28.01.2020 г., във връзка със 
заповед на Областния управител за ново преразглеждане на нашето решение. 
Това решение беше обсъждано достатъчно от обществото и от медиите, 
всички сме запознати с него. Моето предложение е за отмяна на решението. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – Докладната 
записка е разглеждана във всички комисии. Становището на комисията по 
териториално развитие и комуникации, г-н Върбанов. 

 
 Младен Върбанов – председател на комисията по „Териториално 
развитие и комуникации” – По докладна записка вх. № 102, с 5 гласа „за”, 0 
гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се приеме 
предложението на вносителя. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – 
Становището на комисията по екология и земеделие, г-н Алексиев го няма. 
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 Пламен Белчев – член на комисията по „Екология, туризъм, земеделие и 
еврофондове” – По докладна записка вх. № 102, с 5 гласа „за”, 0 гласа 
„въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се приеме 
предложението на вносителя. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – 
Становището на комисията по духовни дейности, образование и култура, г-жо 
Ставрева. 
 
 Нина Ставрева – председател на комисията по „Духовни дейности – 
образование, култура и проблеми на младежта” – По докладна записка вх. № 
102, с 3 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” комисията 
предлага да се приеме предложението на вносителя. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – 
Становището на комисията по бюджет и финанси, г-жо Стоянова. 
 
 Марийка Стоянова – председател на комисията по „Бюджет, финанси и 
данъчна политика” – По докладна записка вх. № 102, с 5 гласа „за”, 0 гласа 
„въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се приеме 
предложението на вносителя. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – 
Становището на комисията по здравеопазване и социална политика, г-жо 
Ставрева, ако обичате. 
 
 Нина Ставрева – член на комисията по „Здравеопазване, спорт, социална 
политика и работа с малцинствата” – По докладна записка вх. № 102, с 3 гласа 
„за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се 
приеме предложението на вносителя. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – 
Становището на комисията по законност, г-жо Василева. 
 
 Мима Василева – председател на комисията по „Законност и 
установяване на конфликт на интереси” – По докладна записка вх. № 102, с 5 
гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” комисията предлага да се 
приеме предложението на вносителя. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет  – Колеги, 
чухте становищата на комисиите, имате време за въпроси, мнения и 
изказвания. 
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 Красимир Кръстев – общински съветник – Предварително ми бяхте 
издали присъдата. Докладната записка не е за отмяна на решение, а е за 
преразглеждане. В началото на мандат 2015-2019 година, като председател на 
общинския съвет заедно с г-жа Ставрева, като кмет на общината подехме 
инициатива за промяна на сайта на общината, който беше доста остарял. 
Сменихме интерфейса и променихме изцяло съдържанието му. Целта ни беше 
да изглежда един модерен сайт. Едно от условията, когато правихме сайта бе 
да има секция архив и да има също онлайн излъчване. Предвидихме сървърно 
пространство, вложиха са доста пари от бюджета, но до ден днешен няма 
онлайн излъчване, няма и секция архив, за да могат гражданите денонощно да 
гледат безплатно сесиите на общинския съвет. Това ме накара през 2016 г. да 
искам промяна на Наредбата, но не срещнах подкрепа, предишните съветници 
знаят желанието ми хора, които заснемат и излъчват с търговска цел да си 
заплащат такса, да я наречем техническо обслужване. Преди един месец на 28 
януари, когато приемахме новия Правилник, реших да предложа такса за 
записване и излъчване с търговска цел. Не срещнах съпротива, колегите ме 
подкрепиха, за което им благодаря. Какво обаче се случи, след 10-14 дни така 
наречените медии, които отразяват заседанията на общинския съвет, така и не 
разбрали какво става, чак когато предполагам под оказан натиск над 
областния го върна, всички медии се събраха вкупом и решиха да нападнат 
Общински съвет – Каварна. Всички вие изпитахте така наречената „медийна 
бухалка”. Досега бяхме я изпитвали аз, д-р Чобанов през 2012 г., г-жа Нина 
Ставрева през 2015-2019 г. Знаете, когато медийните собственици решат 
някого да унижават какво се случва. Вие го изпитахте през тези 10 дни, 
манипулации от рода „касичка”, „цензура”, „ограничаване на човешки права” 
и други измислици. Различни преразкази за да си продават продукциите. 
Истината е, че искам медии, а не журналисти да започнат да си плащат. В 
първите дни гражданите се бяха подвели и бяха на страната на медиите, но 
като вникнаха във въпроса към днешна дата абсолютно всички, които ме 
срещат в града напълно ме подкрепят и желаят тези медии да си заплащат 
техническата услуга. Мотивите на Областния управител Красимир Кирилов за 
връщането на докладната са: 1. Няма качени мотиви на сайта на общината към 
докладната, ще му отговоря че мотивите са ясни, в преамбюла на докладната 
на г-н председателя пише остаряла нормативна уредба, не е приеман нов 
правилник от близо 20 години и има нужда общината от нов правилник. Това 
са достатъчни мотиви за промяната на правилника. Основния му мотив за 
връщането казва: „Съгласно ЗМСМА може общинския съвет да определи цени 
на услуги, но в никакъв случай заснемането и излъчването на заседание на 
общинския съвет”. Ще му дам два примера. Общински съвет Ловеч приема 
такса техническо обслужване, ако искате да снимате в градския музей, 
плащаш сума. Общинският съвет в Асеновград, ако искате да снимате Асенова 
крепост, да правите клипове телевизиите или някакви сесии, плащате сериозна 
такса. В правомощията на общинския съвет е да определя такса технически 
услуги.  Ще ви цитирам от глава Шеста на Закона за местни данъци и такси: 
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Чл. 104. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от 
общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното 
устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в 
селищните и извънселищните територии; Чл. 105. Таксите за технически 
услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на 
услугата, при предявяване на искането; Чл. 106. Освобождават се от такси за 
технически услуги държавните и общинските органи, организациите на 
бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. В случая и Българско 
национално радио и телевизия снимат тук безплатно.  
 2. Другото основание на което връща, основава се на чл. 5 от Закона за 
радио и телевизия. Там в ал. 1 е посочено, че се гарантира независимост на 
доставчиците на медийни услуги и тяхната дейност от политическа и 
икономическа намеса; ал. 2 Не се допуска цензурирането на медийни услуги 
под каквато и да е форма. Аз му отговарям, че техническата услуга, ако смята 
Областния управител, че е цензура, че е някаква икономическа санкция, то 
значи че медиите в България не трябва да плащат никъде такси. Не знам защо 
го е цитирал, не отговаря.  
 По целесъобразност, досега беше по законосъобразност. В продължение 
на 22 години на територията на община Каварна една медия записва и 
стриймва услугата два пъти по 3 часа, като взема сериозни суми от своите 
абонати и аз смятам, че щом се реализират доходи, а не заплаща такса 
техническа услуга, не е коректно и почтено.  Ние сме представители на 
гражданите на гр. Каварна, ние сме съвета на старейшините и зад гърба ни 
стоят определен брой граждани на Каварна, ако ни харесва да продължава, във 
вас е решението. Друго по целесъобразност. Знаете, че като бях председател в 
залата присъстваха разследващи журналисти, знаете че се е стигало до 
ексцесии, извеждали са ги даже и с полиция, ако имахме тогава такса и 
критерии за присъствие в зала, нямаше да стигне до това. С тази такса ще 
дадем равен старт на всички медии да участват в залата, след разрешение на 
председателя. Все пак и нещо не маловажно, ще подпомогнем и приходната 
част на бюджета с тази такса. Изправени сме пред дилема, или работим за 
гражданите на гр. Каварна, или работим за интересите на собствениците на 
големи медийни компании, някой са с 200-300 милиона оценка. Всичко зависи 
от вас. 
 Правя предложение за промяна на решение № 55 по Протокол № 6: 1. 
Заснемането и излъчването с търговска цел на заседание на Общински съвет – 
Каварна се извършва с разрешението на председателя на общинския съвет и се 
заплаща по определена от Наредба № 3 за определяне на местни данъци, такси 
и цени на услуги на територията на община Каварна тарифа. 2. Освобождават 
се от такса за технически услуги държавни и общински органи, организации 
на бюджетна издръжка и българският Червен кръст. 
 
 Нина Ставрева – общински съветник – Понеже ми беше споменато 
името във връзка с изминалия мандат. Всъщност всички ние общо взето се 
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обединихме на комисиите около тезата, че сме допуснали грешка, гласувайки 
за този текст, за който няма никакво правно основание. Да през мандат 2015-
2019 г. сме имали множество срещи с медии тук в залата, с представители на 
Националното радио и Националната телевизия, БТВ, с Добрич онлайн, 
Каварна днес, медии с които сме се срещали по различни поводи. Водили сме 
откровени разговори. В този смисъл искам да кажа, че не съм усетила 
„медийната бухалка”, може би с изключение на един разследващ журналист, 
който полицията изведе от залата, но със всички медии присъствали в залата 
съм имала коректни и откровени отношения. Идвайки при мен в качеството 
ми на кмет са искали и другата гледна точка, дава добър резултат давайки 
възможност на широката аудитория да си направят обективни изводи. От 
заповедта на Областния управител става ясно, че връща решението не само 
заради този безспорно абсурден текст, а и заради липса на качени мотиви на 
сайта. По този повод мисля, че е редно да приемем предложението на 
вносителя, да гласуваме за отмяна на решението и да стартираме процедурата 
за нов Правилник отначало.  
 
 Евгени Чобанов – общински съветник – Уважаеми колеги, това решение 
беше правилно върнато от Областния управител, защото виждам мотиви, че не 
сме спазили процедурата, а всичко което г-н Кръстев изложи пред нас имат 
място, но при разглеждането на нашата наредба за такси и данъци. Тези 
мотиви биха влезли в някаква полемика в която да има смисъл обсъждането 
дали да има някакви такси или не. В момента се получи една добра българска 
приказка, обсъждаме нероден Петко. Нещо което няма как да се случи, а 
говорим излишни неща. Г-н Кръстев има своите мотиви и бих го изслушал на 
комисии, но когато обсъждаме Наредба № 3. В случая всяко едно събитие, 
което се случва на територията на нашата община, самодейни състави и други, 
които се извършват на площада, да се сложи една такса и въпроса става много 
голям и отворен. Подкрепям днешното решението на Областния за отмяна на 
нашето решение. Ще направим подготовка за един работещ Правилник, този 
беше прибързано внесен за гласуване.  
 
 Красимир Кръстев – общински съветник – Право на отговор. Говорим за 
заснемане и излъчване на заседания на общинския съвет, не говорим за 
площади, не говорим за театри, не размивайте нещата. За да промените 
Наредба № 3, трябва да имате в Правилника първо промяна. Без да фигурира в 
Правилника, Наредбата не можете да я промените. Всички основания, които 
Областния изброява не са законни. Показвам ви Закона за местни данъци и 
такси, показвам ви закона за радио и телевизия, ЗМСМА, който е цитиран, не 
фигурира никъде такъв текст. Правилника е подзаконов нормативен акт, който 
урежда въпроси, които не фигурират в ЗМСМА. Не измествайте темата, не са 
така нещата, поставяте ги по съвсем друг начин.    
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 Зам.-председателят на общинския съвет подложи на гласуване 
предложението на Красимир Кръстев.  
 
 Общинските съветници с 1 глас „за”, 7 гласа „против” и 8 гласа 
„въздържал се” не приеха предложението. 
 
 Дарина Маринова – зам.-председател на общинския съвет – Г-н 
Председател, бихте ли поели воденето на заседанието? 
 
 Председателят на общинския съвет пое воденето на заседанието. 
 

Председателят на общинския съвет подложи на гласуване проекта за 
решение.   
 
 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 63 
 

На основание  чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общинският съвет – Каварна отменя Решение № 55 
по Протокол № 6 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 
28.01.2020 г.  
 
 Поради изчерпване на дневния ред, председателя на общинския съвет 
закри заседанието в 14:25 часа. 

 
 
 

 
 
Протоколчик:        /П/                      Председател:     /П/ 

          (Д. Николова)                                              (Й. Стоянов)  
 
 
  Вярно с оригинала, 
              Технически секретар: 
                                              (Д. Николова) 
 
 
 


