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Препис 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 39 

 Днес, 28.02.2022 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе тридесет и деветото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна по искане на група общински 

съветници. От 17 избрани общински съветници присъстват 15. По 

уважителни причини отсъстват Мариян Алексиев и Красимир Кръстев 

поради неизяснени обстоятелства по решение на ОИК – Каварна. 

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване да 

бъде включена докладна записка с вх.№82 като трета точка от проекта за 

дневен ред. 

 

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

„въздържал се“ приеха предложението. 

 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

новия проект за дневен ред от три точки. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Докладна записка с вх.№ 67 относно изработване на Проект за 

Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни 

преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 2. Докладна записка с вх.№ 70 относно попълване на състава на 

постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. 

 3. Докладна записка с вх.№ 82 относно определяне на период и 

територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни 

работи, във връзка с чл. 15,  ал.2 от Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

 

По първа точка от дневния ред 
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 Докладна записка с вх.№ 67 относно изработване на Проект за 

Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни 

преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 425 

 На основание чл. 21, ал.1, т.1, чл. 48 и чл.49 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Каварна, реши: 

 1. Създава временна комисия за изработване проект на Наредба за 

реда и условията за разрешаване за поставяне на временни преместваеми 

обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 2. Избира членове на комисията: 

 

 1. Председател: Пламен Белчев – общински съветник от Общински 

съвет – Каварна 

 2. Член: Дарина Маринова - общински съветник от Общински съвет – 

Каварна 

 3. Член: Мима Василева - общински съветник от Общински съвет – 

Каварна 

 4. Член: ……………….. – Представител на общинска администрация 

 5. Член: ……………….. – Представител на общинска администрация 

 

 3. При изработване на проекта за Наредба комисията може да 

привлича външни лица като експерти и консултанти. 

 4. Възлага на временната комисия до 15.04.2022г. да се изготви и внесе 

в Общински съвет – Каварна за обсъждане и приемане на проект за решение 

за Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни 

преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ. 

 

По втора точка от дневния ред 

 Докладна записка с вх.№ 70 относно попълване на състава на 

постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. 
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Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 426 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.1 и чл. 48 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 и чл. 41, ал. 

2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Избира общинския съветник Валентина Димова Марчева за член 

на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика 

и еврофондове“. 

2.  Избира общинския съветник Георги Йорданов за председател на 

постоянната комисия по „Териториално развитие и инвестиционни 

дейности“. 

3. Избира общинския съветник Стефан Стефанов за член на 

постоянната комисия по „Териториално развитие и инвестиционни 

дейности“. 

 

По трета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 82 относно определяне на период и 

територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни 

работи, във връзка с чл. 15,  ал.2 от Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ № 427 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, 

ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), 

Общински съвет – Каварна реши: 

I. Определя периода от 30.06.2022г. до 01.10.2022г., като период в 

който се забранява извършването на строителни и монтажни работи в 

курортните територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните 

селища на територията на община Каварна. 
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II. Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти 

на техническата инфраструктура, строителство на обекти с национално 

значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по 

оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни 

средства от Община Каварна и държавата. 

III. На основание чл. 15, ал. 4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи 

в определените в т. I територии и период се допускат само за неотложни 

аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. 

IV. На основание на чл. 15, ал. 2 от ЗУЧК, решението да се публикува 

на интернет страницата на Община Каварна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 


