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Препис 

П Р О Т О К О Л  

№ 27 

 Днес, 10.05.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе двадесет и седмото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват 16. Отсъства Дарина Маринова по уважителни причини. 

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

предложението към дневния ред да бъде включена т.17 Питания. 

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 седемнадесет точки. 

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

„въздържал се“ приеха 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Докладна записка с вх.№ 949 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

2.  Докладна записка с вх.№ 928 относно определяне начална годишна 

цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана 

територия. 

3. Докладна записка с вх.№ 950 относно предоставяне под наем на 

имот публична общинска собственост. 

4. Докладна записка с вх.№ 944 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на гр. Каварна, 

в обхват от О.Т.1236 до О.Т.1246. 

5. Докладна записка с вх.№ 927 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

6. Докладна записка с вх.№ 929 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

7. Докладна записка с вх.№ 930 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър. 
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8. Докладна записка с вх.№ 933 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Видно. 

9. Докладна записка с вх.№ 934 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Видно. 

10. Докладна записка с вх.№ 946 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

11. Докладна записка с вх.№ 947 относно учредяване безвъзмездно 

право на ползване на Народно Читалище „Калиакра 1955“  с. Могилище, 

общ. Каварна. 

12. Докладна записка с вх.№ 948 относно учредяване безвъзмездно 

право на ползване на Народно читалище „Светлина 1942“ с. Белгун, общ. 

Каварна. 

13. Докладна записка с вх.№ 931 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост  в гр. Каварна. 

14. Докладна записка с вх.№ 932 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна. 

15. Докладна записка с вх.№ 952 относно прехвърляне на автобус 

„Акиа“, модел „Ultra L9“ с 35+1 места, рег. № CB1453 РК – собственост на 

ОУ „Й. Йовков“ гр. Каварна. 

16. Докладна записка с вх.№ 925 относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на Анка Ангелова Явашева. 

17. Питания. 

 

По първа точка от дневния ред 

 Докладна записка с вх.№ 949 относно актуализация на годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 269 

 

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: 
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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 „А” „Имоти, които 

община Каварна има намерение да предостави под наем” добавя се нова  

т.12 както следва: 

 „12. Част от административна сграда с идентификатор 72693.501.117 

по КККР на с. Топола със светла  площ 80 кв. м, с адрес с. Топола, 

ул.„Четвърта“№10, актувана с АПОС № 399/17.03.2021 г.“ 

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

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

вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени 

вещни права или за предоставяне на концесия”, подточка „В” „Имоти, върху 

които община Каварна има намерение да учреди вещни права”  се добавят  

нови  т.6 и т.7 както следва: 

„6. Част от административна сграда с идентификатор 48828.501.9560.1 

по КККР на с. Могилище със светла площ 150 кв. м , с адрес с. Могилище, 

ул.„Първа“№9, актувана с АПОС № 400/17.03.2021 г. 

„7. Сграда за култура и изкуство с идентификатор 03318.501.120.1 по 

КККР на с. Белгун със застроена  площ 834 кв. м, с адрес с. Белгун, 

ул.„Първа“№21, актувана с АПОС № 401/06.04.2021 г.“ 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 928 относно определяне начална 

годишна цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в 

урбанизирана територия. 

 

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 1 глас „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 270  

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.8 от ЗОС и чл.20 ал.3 

от Наредба № 2 на Общински съвет -Каварна, Общинският съвет реши: 

1. Определя начална годишна наемна цена за отдаване под наем на 

празни поземлени имоти – частна общинска собственост, в урбанизирани 
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територии на населени места в община Каварна, за провеждане на публични 

търгове за обработка и извършване на селскостопански дейности, както 

следва: 

  -за поставяне на преместваеми оранжерии  - 200.00лв/дка. 

  -за поставяне на пчелни кошери  - 80.00лв/дка. 

  -за селскостопански дейности – 80лв/дка. 

 

 

По трета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 950 относно предоставяне под наем на 

имот публична общинска собственост. 

 

Общинските съветници с 6 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 2 гласа 

„въздържал се“ не приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 271 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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. Не дава съгласие да се предостави под наем част от недвижим имот 

– публична общинска собственост, представляващ помещение №2 по схема 

на разположение с площ от 80 кв. м в част от административна сграда, с 

идентификатор № 72693.501.117.1 по КККР на с. Топола, актувана с АПОС 

№399/17.03.2021г., находяща се в ПИ с идентификатор № 72693.501.117 по 

КККР с. Топола, за производство на рибарски мрежи и складиране. 

2. Предоставянето под наем да не е в условие на публичен търг с явно 

наддаване, за срок от … години. 

3. Не определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

40,00лв. (без ДДС), на светла площ от сградата, съгласно т.3 от Тарифа за 

размера на месечните наемни базисни цени  на общински стопански обекти 

и терени приета с Решение № 34 по протокол № 49 от 29.03.2011 г., 

допълнена с Решение № 84 по протокол № 51 от 31.05.2011 г., допълнена с 

Решение № 121 по протокол № 26 от 27.09.2013 г., изменена с Решение № 5 

по протокол № 29 от 22.01.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 252 

по протокол № 19 от 28.02.2017 г., допълнена с Решение № 284 по протокол 

№ 21 от 25.04.2017 г.    
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 4. Не възлага на кмета да извърши последващите съгласно закона 

действия. 

 

По четвърта точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх.№ 944 относно даване на съгласие и 

допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на гр. 

Каварна, в обхват от О.Т.1236 до О.Т.1246. 

 

 Общинските съветници с 10 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 272 

 

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, т. 4 и т. 6 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 уличната регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в обхват от O.T. 1236 

до O.T.1246, 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 имоти с идентификатори 35064.501.700, 35064.200.118, 

35064.501. 3603 по КК и КР гр. Каварна, общ. Каварна) за изменение на 

уличната регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в обхват от O.T. 1236 до 

O.T. 1246 и одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ; 

2. Допуска изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на гр. Каварна, 

общ. Каварна, в обхват от O.T. 1236 до O.T. 1246;  

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 

съгласно закона.  
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По пета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 927 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

 

 Общинските съветници с 12 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 273 

 

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-10-84/18.02.2021г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 16 кв. м., актуван с АЧОС № 

6025/01.03.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35064.501.4407 по КККР на гр. Каварна, представляващ част от УПИ X-

3093,3094 кв.178 по действащия регулационен план на гр. Каварна, целият 

с площ от 1217 кв. м., в който съсобственикът участва с 1201 кв. м, съгласно 

нотариален акт № 150, том I, рег.№ 728, д.127 от 21.03.2011г. на СВ Каварна 

и нотариален акт № 185, том II, рег.№ 2101, д.334 от 31.05.2013г. на СВ 

Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 198.80 лв. и е изготвена пазарна 

оценка от независим оценител в размер на  464.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 464.00 

лв. без ДДС. (четиристотин шестдесет и четири 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 шеста точка от дневния ред 

 

По Докладна записка с вх.№ 929 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: 
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РЕШЕНИЕ № 274 

 

 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-10-44-001/26.01.2021г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 9 кв. м., актуван с АЧОС № 6021/ 

09.02.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35064.501.9994 по КККР на гр. Каварна, представляващ УПИ LXIII в кв.1 

по действащия регулационен план на гр. Каварна, целият с площ от 289 кв. 

м., в който съсобственикът участва с 280 кв. м, съгласно нотариален акт № 

59, том XII, рег.№ 6240, д.3158 от 21.12.2004г. на СВ Каварна. Имотът е с 

данъчна оценка – 113.10 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим 

оценител в размер на  236.00 лв.без ДДС. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 236.00 лв. 

без ДДС. (двеста тридесет и шест 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 седма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 930 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 275 

 

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-10-39/19.01.2021г., Общински съвет – Каварна реши: 
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1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 567 кв. м., актуван с АЧОС 

№ 6001/28.09.2020г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 77044.501.162 по КККР на с. Хаджи Димитър, идентичен с 

ПИ 162, кв.16 по действащия регулационен план на с. Хаджи Димитър, 

целият с площ от 3067 кв. м., в който съсобственикът участва с 2500 кв. м, 

съгласно нотариален акт №123, том VII, рег.2276, д.1214 от 18.11.2020г. на 

СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 1034.20 лв. и е изготвена пазарна 

оценка от независим оценител в размер на  3124.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 3124.00 

лв. без ДДС. (три хиляди сто двадесет и четири 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 осма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 933 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Видно. 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 276 

 

 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-10-57/02.02.2021г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 46 кв. м., актуван с АЧОС № 

6020/09.02.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

11003.502.244 по КККР на с. Видно, идентичен с ПИ 244, кв.57 по 

действащия регулационен план на с. Видно, целият с площ от 2846 кв. м., в 

който съсобствениците участват с 2800 кв. м, съгласно нотариален акт №30, 

том I, рег.66, д.23 от 18.01.2021г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка 

– 76.80 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

151.00 лв. без ДДС. 
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 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 151.00 лв. 

без ДДС. (сто петдесет и един 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 девета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 934 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Видно. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 277 

 

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-10-150/01.04.2021г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 78 кв. м., актуван с АЧОС № 

6012/13.11.2020г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

11003.501.150 по КККР на с. Видно, идентичен с ПИ 150, кв.39 по 

действащия регулационен план на с. Видно, целият с площ от 2478 кв. м., в 

който съсобствениците участват с 2400 кв. м, съгласно нотариален акт №21, 

том I, рег.57, д.15 от 15.01.2021г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка 

– 147.60 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

211.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 211.00 лв. 

без ДДС. (двеста и единадесет 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 десета точка от дневния ред 
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Докладна записка с вх.№ 946 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 № 278 

 

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-10-686/30.12.2021г., Общински съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 158 кв. м., актуван с АЧОС № 6022/ 

12.02.2021г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35064.501.1615 по КККР на гр. Каварна, представляващ УПИ XXI-1615 в 

кв.9 по действащия регулационен план на гр. Каварна , целият с площ от 692 

кв. м., в който съсобствениците участват с 534 кв. м, съгласно нотариален 

акт № 197, том I,  д.421 от 1990г. на РС Балчик и нотариален акт № 144, том 

IV,  д.1864 от 1994г. на РС Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 1985.50 лв. 

и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  4135.00 

лв.без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 4135.00 лв. 

без ДДС. (четири хиляди сто тридесет 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 единадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 947 относно учредяване безвъзмездно 

право на ползване на Народно Читалище „Калиакра 1955“  с. 

Могилище, общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 
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РЕШЕНИЕ № 279 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.39 ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 т.6 от Наредба №2 

на Общински съвет-Каварна и във връзка с молба с вх.№ОС-10-46/ 

20.01.2021г. от НЧ “Калиакра 1955” с. Могилище, общ. Каварна, 

ЕИК124643632 Общински съвет – Каварна реши:  

          1.Учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - 

публична общинска собственост, актуван с АПОС № 400/17.03.2021г. 

вписан под №58, т.II, рег.458 от 19.03.2021г. на СВ Каварна, представляващ 

част от административна сграда, с идентификатор 48828.501.9560.1 по 

КККР на с. Могилище, общ. Каварна, състоящ се от две помещения с 

номера:№3 и №4 с обща светла площ от 150кв.м., за срок от 10 (десет) 

години, на НЧ“ Калиакра 1955” с. Могилище, общ. Каварна, със седалище и 

адрес: с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, с ЕИК124643632 с 

председател Веска Николова. 

  2. Възлага на кмета на Община Каварна да предприеме необходимите 

законови действия за предоставяне за ползване на имота.   

 

По дванадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 948 относно учредяване безвъзмездно 

право на ползване на Народно читалище „Светлина 1942“ с. Белгун, 

общ. Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ № 280   

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.39 ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 т.6 от Наредба №2 

на Общински съвет-Каварна и във връзка с молба с вх.№ ОС-10-

64/04.02.2021г. от НЧ “Светлина 1942” с. Белгун, общ. Каварна, 

ЕИК000843417 Общински съвет – Каварна реши: 

 1.Учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - 

публична общинска собственост, актуван с АПОС № 401/06.04.2021г. 

вписан под №155, т. II, рег.603 от 07.04.2021г. на СВ Каварна, 

представляващ сграда за култура и изкуство, с идентификатор 
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03318.501.120.1 по КККР на с. Белгун, общ. Каварна, със застроена площ от 

834кв.м. за срок от 10 (десет) години, на НЧ“ Светлина 1942” с. Белгун, общ. 

Каварна, със седалище и адрес: с. Белгун, общ. Каварна, обл. Добрич, с 

ЕИК000843417 с председател Благомир Станев. 

 2. Възлага на кмета на Община Каварна да предприеме 

необходимите законови действия за предоставяне за ползване на имота. 

 

По тринадесета точка от дневния ред 
 

 Докладна записка с вх.№ 931 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 № 281          

 

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 35064.501.112 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 473 кв. м., актуван с АЧОС № 5059/02.02.2012г., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до 10м.), представляващ УПИ II в 

кв. 213 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

3661.00лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 

8307.00 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 

8307.00лв. (осем хиляди триста и седем 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.№ 932 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 № 282 

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 35064.501.9842 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 495 кв. м., актуван с АЧОС № 4769/30.11.2009г., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до 10м.), представляващ УПИ VII в 

кв. 68 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

4137.80лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 

8707.00лв. 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 

8707.00лв. (осем хиляди седемстотин и седем 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.№ 952 относно прехвърляне на автобус 

„Акиа“, модел „Ultra L9“ с 35+1 места, рег. № CB1453 РК – собственост 

на ОУ „Й. Йовков“ гр. Каварна. 

 

 Общинските съветници с 9 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 
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 РЕШЕНИЕ № 283 

 

Общински съвет Каварна на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3, 

и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба 

№2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, във връзка с писмо с вх.№ЕО-257/05.04.2021 от Министерство 

на образованието и науката, Общински съвет Каварна реши: 

1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на 

автобус „Акиа“, модел „Ultra L9“ с 35+1 места рег.№ СВ 1453 РК от ОУ „Й. 

Йовков“, гр. Каварна на ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“, гр. Каварна. 

 

Приложение: 

 Писмо вх.№ЕО-257/05.04.2021г.; 

 Писмо ВК-534/29.10.2020г.; 

 Писмо изх.№АС-09-203/16.03.2021г.; 

 Договор №Д 01-55/20.01.2020г.; 

 Договор; 

 Заповед №РД09-3200/27.12.2019г. 

 Регистрационен талон. 

 

 

По шестнадесета точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 925 относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на Анка Ангелова Явашева. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 284 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № РД-14-39 от 30.03.2021 г., Общински съвет – Каварна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. 

/хиляда / на лицето Анка Ангелова Явашева, ЕГН 6104177956, живуща в гр. 

Каварна, ул. Нефтяник“ №9, необходими за по-нататъшното и лечение, за 

сметка на местни приходи. 
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По седемнадесета точка от дневния ред 

Питания 

 

 На 29.04.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Каварна 

постъпи питане от група общински съветници – Нина Ставрева, Мима 

Василева и Красимир Кръстев относно проект: „Реконструкция и 

изграждане на улична мрежа на територията на Община Каварна“. В деня 

на самото заседание постъпи и поисканото становище от общинска 

администрация. Г-н Георги Балтаджиев – заместник-кмет „Европейски 

фондове и инвестиционна дейности“ даде подробни пояснения относно 

становището на общинска администрация, което удовлетвори напълно 

общинските съветници.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

       (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 
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