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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

КАВАРНА ЗА 2016 Г. 

 

 

 

 

По Протокол  № 2/ 30.11.2015 г. 

 
РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет – Каварна приема Правилник за изменение и  
допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска  администрация. 
___________________________________________________________________________ 
Публикувано . 
  

РЕШЕНИЕ №6 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46а, 
ал. 1 от ЗМСМА Общинският съвет - Каварна прави следните промени в структурата на 
общинска администрация: 

Броят кметски наместници на населени места в Община Каварна се променя 
от 16 на 10 бр., а именно в: с. Било, с. Божурец, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Могилище, 
с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с Травник, с. Хаджи Димитър, с. Челопечене. 
Изпълнено . 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
По Протокол № 3/ 18.12.2015 г. 

 
РЕШЕНИЕ №7 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС 
Общинският  съвет – Каварна приема промени в Годишната програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Каварна за 2015 година, като добавя 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 търговските 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” т.3: 

„3.Недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 
35064.501.4328 по КККР на гр. Каварна, находящ се на ул. „България”, актуван 
с АОС № 5452/ 05.01.2015г.,  с  площ 1925 кв.м.” 
___________________________________________________________________________ 

Изпълнено . 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №8 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС, 
чл. 52,  ал. 3, т. 1 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх. № РД-01-
5099/20.11.2015г. от Министерство на вътрешните работи - Регионална дирекция 
„Противопожарна безопасност и защита на населението” - Добрич, 
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представлявано от Директора - комисар  инж. Дарин Димитров Общинският 
съвет - Каварна реши: 

1. Дава съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на строеж на 
Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Противопожарна 
безопасност и защита на населението” - Добрич върху  общински поземлен имот - 
частна общинска собственост, с площ от 1925 кв.м., с идентификатор  35064.501.4328 по 
КККР на гр.Каварна,  УПИ № ХVІ в кв. 6  по ПУП на гр. Каварна, за изграждане на нова 
база на  Районната служба „Противопожарна безопасност и защита на населението” – гр. 
Каварна. Имотът е актуван с АЧОС № 5452/05.01.2015 г. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Каварна да извърши последващите от 
закона действия – да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на право на 
строеж. 
_________________________________________________________________  
Изпълнено. Има издадена заповед, предстои подписване на договор. 
 
РЕШЕНИЕ №9 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 
чрез изкупуване на общинската част от 51 кв.м., актувани с АОС № 5524/19.10.2015 г., 
представляващи част от поземлен имот с идентификатор 05009.510.247 по КККР на СО 
Божурец, село Божурец, община Каварна, по действащия регулационен план кв.13, 
парцел ХV, целият с площ 535 кв.м., в който собствениците Катерина Атанасова 
Илкова и Силвана Пламенова Петрова участват с 484 кв.м. съгласно нотариален акт  № 
162, т. І, вх. р. 1450/25.03.2003 г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1020,00 лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
РЕШЕНИЕ №10 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРО Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 
чрез изкупуване на общинската част от 150 кв.м., актувана с АОС № 5525/19.10.2015 г., 
представляваща част от поземлен имот с идентификатор 35064.501.43 по КККР на град 
Каварна, по действащия регулационен план кв. 107, парцел VІІІ-43, целият с площ 645 
кв.м., в който собственикът Никола Добрев Минчев участва с 495 кв.м. съгласно 
нотариален акт  № 119, т. І, д. №117/1965г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1500лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3.Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
 _____________________________________________________________________ 
 Изпълнено . 
 

 
РЕШЕНИЕ №11 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 
чрез изкупуване на общинската част от 144 кв.м., актувани с АОС № 5521/19.10.2015г., 
представляващи част от поземлен имот с идентификатор 66113.501.159 по КККР на с. 
Селце, община Каварна, по действащия регулационен план кв. 17, парцел ХVІІІ, целият 
с площ 1144 кв.м., в който собственикът Исмаил Ошнутов Исмаилов участва с 1000 
кв.м. съгласно нотариален акт  № 131, т. VІІ, вх. р. 2351/12.10.2015 г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 720,00лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
РЕШЕНИЕ №12 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет - Каварна 
реши: 

1. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране по 
Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) 
по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” със следното проектно 
предложение: „СМР на ЦДГ "РАДОСТ” - гр.Каварна” с обща стойност  104 995,75 

лева. 
2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение, Община 

Каварна да осигури съфинансиране в размер на 52 497,88 лева, равняващо се на 50 % 
от стойността на проекта. При разработване на общинския бюджет за 2016 г. от 
общинска администрация да се предвидят необходимите средства за съфинансиране на 
обекта в съответствие с изискванията на проекта.  
 _____________________________________________________________________ 
Неизпълнено. Причина - неодобрено проектно предложение . 
 

 

 
РЕШЕНИЕ №13 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с реализация на проект: „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” Общинският съвет 
– Каварна реши: 

1. Дава съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление 
на отпадъците – регион Добрич” с още 1 година – до 31.12.2016 г.  

2. Упълномощава ликвидатора да внесе съответните документи за вписване на 
горното обстоятелство.  
 ________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
РЕШЕНИЕ №14 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 
и ал. 6 от Закона за автомобилните превози  Общинският  съвет - Каварна  реши: 

1. Определя минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници,  
както следва: 
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Дневна тарифа: минимална цена 1.00 лв./км. с ДДС, максимална цена 1.60 
лв/км. с ДДС 

Нощна тарифа: минимална цена 1.10 лв./км. с ДДС, максимална цена 1.70 
лв/км. с ДДС. 

3. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 

 
РЕШЕНИЕ №15 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 92 от 
Кодекса за социалното осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж Общинският  съвет - Каварна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Зорница 
Мирославова Стефанова ЕГН 1044217931 и Стефан Мирославов Стефанов ЕГН 
9902277945, живущи в гр. Каварна, yл. „Витоша” №88. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 

 
 

РЕШЕНИЕ №16 
             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 2 от 
Закона за регионалното развитие и чл. 63, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие Общинският съвет - Каварна избира Красимир Атанасов 
Кръстев – председател на Общинския съвет за представител в Областния съвет за 
развитие на област Добрич. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №17 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, 

ал. 1 от Устава на НСОРБ Общинският съвет - Каварна реши: 
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет Красимир 
Атанасов Кръстев  – председател на Общинския съвет. 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от Марийка Димитрова Стоянова - 
заместник-председател на общинския съвет. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
РЕШЕНИЕ №18 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
Постановление №67 на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и 
дейности и Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 към същото Постановление Общинският съвет - 
Каварна определя размера на основните месечни трудови възнаграждения  на Кмета на 
Община Каварна и кметовете на кметства в Община Каварна 
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 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено. 
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ №19 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 17 от Правилника за организацията 
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Определя непълно работно време – 4 часа за председателя на Общински 
съвет – Каварна.  

2. Определя възнаграждение на председателя на Общински съвет – Каварна в 
размер на 45 (четиридесет и пет) процента от възнаграждението на кмета на общината.  
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
По Протокол № 4/ 29.12.2015 г.  

 
РЕШЕНИЕ №20 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 5 от ЗПФ и чл. 2, ал. 4 от 
Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна 
Общинският  съвет – Каварна приема актуализация на бюджета на общината за 2015 
година. 
 _____________________________________________________________________ 
Бюджета на Община Каварна е предоставен в Министреството на финансите, заверен 
от Сметната палата и приет от Общински съвет с Решение № 159/30.08.2016г. 

 

 
РЕШЕНИЕ №21 
              На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 и чл. 67 
от ЗМДТ, чл 66, ал.1 - 3 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна 
Общинският  съвет – Каварна реши: 

I. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на 
услугите по чл.62 от ЗМДТ и осигуряване на съдове за 2016 година съгласно 
приложение № 1. 

ІІ. Приема план-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 66, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на 
територията на община Каварна  по населени места съгласно приложение № 2.  

ІІІ. Приема план–сметка за разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2, 3  от ЗМДТ  по 
населени места във връзка с определяне на таксата според  количеството на битовите 
отпадъци   съгласно приложение № 3. 

ІV. Определя размер на таксата пропорционално върху данъчната оценка във 
връзка с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 66, ал. 3 от  Наредбата за определяне и 
администриране на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Каварна, в промили по населени места съгласно приложение № 4. 
             V. За недвижимите имоти, находящи се в местност  Болата, нос Калиакра, 
местност Яйлата, местност Дълбока, КК „Карвуна”, КК „Бялата лагуна”, селищните 
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образувания Божурец и Топола да се  събира такса за битови отпадъци в размерите от  
приложение №3  и  №4 за съответното населено място  по местонахождението им. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №22 
                На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският  съвет – 
Каварна реши: 

1. Одобрява обща численост на общинска администрация – 110 бр. 
2. Одобрява нова структура на общинска администрация – Каварна 

съгласно приложение № 4. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №23 
             На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС 
Общинският  съвет – Каварна приема промени в Годишната програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Каварна за 2015 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 търговските 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: 

„11. Недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 
35064.501.1504.2 по КККР на гр. Каварна, със светла площ от 522,00 кв.м, 
актуван с актуван с АПОС № 147/10.04.2014г.” 

„12. Недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 
35064.501.2341.2 по КККР на гр. Каварна, със светла площ от 566,00 кв.м, 
актуван с актуван с АПОС № 135/31.05.2013г.” 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №24 
             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 22, 
ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Каварна Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие  да се предостави под наем недвижим имот – публична 
общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор  35064.501.2341.2 по 
КККР на гр. Каварна с предназначение: сграда за хранене – столова, находяща се на ул. 
„Добротица” № 48, актувана с АПОС № 135/31.05.2013 г., със светла площ  566,00 

кв.м. 
2. Предоставянето под наем да е в условие на публично оповестен конкурс 

съгласно Наредбата на Общински съвет – Каварна за срок от 3 (три) години. 
3. Определя начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 566,00 лв. 

(без ДДС) на светла площ от сградата съгласно Тарифата за размера на месечните 
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наемните базисни цени на общински стопански обекти и терени, приета с решение № 
34 по протокол № 49 от 29.03.2011г., допълнена с решение № 84 по протокол № 51 от 
31.05.2011г., допълнена с Решение № 121 по протокол № 26 от 27.09.2013г., изменена с 
решение № 5 по протокол № 29 от 22.01.2014г. 

4. Възлага на кмета на общинита да внесе на следващото заседание  на 
общинския съвет конкурсните условия. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено. Публично е обявена процедурата. На насрочения публично оповестен 
конкурс нямаше  постъпили заявления. Процедурата е отворена.  

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №25 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 22, 

ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Каварна Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие  да се предостави под наем недвижим имот – публична 
общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 35064.501.1504.2 по 
КККР на гр. Каварна с предназначение: сграда за образование, находяща се на ул. 
„Стефан Караджа”№35, актувана с АПОС № 147/10.04.2014 г., със светла площ  

261,00 кв.м. 
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. 
3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 522,00 лв. (без 

ДДС) на светла площ от сградата съгласно Тарифата за размера на месечните наемните 
базисни цени на общински стопански обекти и терени, приета с решение № 34 по 
протокол № 49 от 29.03.2011г., допълнена с решение № 84 по протокол № 51 от 
31.05.2011г., допълнена с Решение № 121 по протокол № 26 от 27.09.2013г., изменена с 
решение № 5 по протокол № 29 от 22.01.2014г. 

4. Възлага на кмета да извърши необходимите действия. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №26 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 

2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  
1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 

чрез изкупуване на общинската част от 18 кв.м., актувани с АОС №5515/02.09.2015 
г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 11003.501.481 по КККР на с. 
Видно, община Каварна, по действащия регулационен план кв. 37, парцел ХІІІ 481, 
целия с площ 2218,00 кв.м., в който собственикът Свилен Георгиев Червенков 
участва с 2200,00 кв.м., съгласно нотариален акт №153, т. VІ, вх. р. 2043/08.09.2015г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 54,00 лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
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РЕШЕНИЕ №27 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 37и  и чл. 37о, т. 1 от Закона за собствеността и ползване 
на земеделските земи, във връзка с §18 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 41 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители и чл. 14, ал. 7 от ЗОС Общинският съвет – 
Каварна реши: 

Изменя решение № 71 по протокол № 43 от 30.06.2015г. на Общински съвет – 
Каварна, като в подточка ІІІ. Определя размера и местоположението на мерите и 

пасищата за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя  и вида на 

отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище, както 

следва: 
1. За общо ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, 

които колективно ще ползват пасищата и мерите: 
- отпада т. 3 с. Нейково, общ. Каварна, всички пасища и мери в землището, 

съгласно съставените АОС и действащата КККР. 
- отпада част от т. 5 с. Свети Никола, пасища и мери в землището, съгласно 

съставените АОС и действащата КККР, с обща площ от 867,641 дка. 
2. За индивидуално ползване или на лица, поели задължението да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние: 
- добавя т. 16 с. Нейково, общ. Каварна, всички пасища и мери в землището, 

съгласно съставените АОС и действащата КККР. 
- добавя част от. 17 с. Свети Никола, община Каварна, пасища и мери в 

землището, съгласно съставените АОС и действащата КККР, с обща площ от 867,641 
дка. съгласно приложение № 5. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено. 
 

 
РЕШЕНИЕ №28 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 
Общинският съвет Каварна реши: 

1. Приема Програма за управление на отпадъците на територията на община 
Каварна 2015г. - 2020 г.  съгласно приложение № 6. 

2. Възлага на Кмета на общината ежегодно в срок до 31 март да внася през 
Общински съвет – Каварна отчет за изпълнение на Програмата. 
 _____________________________________________________________________ 
Неизпълнено. Първият отчет за изпълнение на заложените за 2016г. дейности в 
Програма ще бъде внесен до 31.03.2017г.  
 
 

РЕШЕНИЕ №29 
На основание  чл.  21, ал. 1 , т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал.1 от 

Закона за устройство на територията, Общински съвет Каварна разрешава 
изработването на проект за парцеларен план за  линейни обекти на техническата 
инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания, 
представляваща захранващ водопровод за имоти с идентификатор 72693.154.28 (стар 
идентификатор 000175) и идентификатор 72693.154.24 по КККР на с. Топола, общ. 
Каварна от водоем в имот с идентификатор 72693.600.115 по КККР на с. Топола, общ. 
Каварна до имот с идентификатор 72693.154.24 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, 
със следните засегнати имоти с идентификатори: 72693.600.115, 72693.154.38, 
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72693.154.37, 72693.154.30, 72693.154.28 и 72693.154.24 по КККР на с. Топола, общ. 
Каварна, обл. Добрич. 

На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, решението следва да се публикува в 
местен вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на 
определените за това места в сградата на Кметство село Топола, общ. Каварна. 
 
 _____________________________________________________________________ 
Отменено с Решение № 67 
 

 

РЕШЕНИЕ №30 
На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията Общинският съвет - Каварна разрешава 
изработването на проект за парцеларен план за  линейни обекти на техническата 
инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания, 
представляваща електропровод 20 кV за захранване на имот 35064.116.13 в землище гр. 
Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич от съществуващ стълб в имот 35064.36.9 по КККР 
на гр. Каварна, засягащ имоти с идентификатори 35064.36.9, 35064.36.12, 35064.37.73, 
35064.39.83 и 35064.116.13 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението следва да се публикува в 
местен вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на 
определените за това места в сградата на Общинска Администрация Каварна. 
 _____________________________________________________________________ 
Отменено с Решение № 44 
 
 

 

 
РЕШЕНИЕ №31 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Каварна реши: 
1. Приема декларация в подкрепа на Районен съд – Каварна 

 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
 
По Протокол № 5/ 29.01.2016 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 32 
             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища 
Общинският  съвет – Каварна приема Програма за развитие на читалищната 
дейност в община Каварна през 2016 година съгласно приложение № 1. 
 _____________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 

 
РЕШЕНИЕ №33 
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             На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС, 
Общинският  съвет – Каварна приема стратегия за управление на общинската 
собственост за срока на мандата си  2015 – 2019 г. съгласно приложение № 2. 
 _____________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение . 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ №34 
              На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 
Общинският  съвет – Каварна приема годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Каварна за 2016 
година съгласно приложение № 3. 
 _____________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение . 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №35 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42,  ал.1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 
1 и ал. 2 от Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата на 
общински жилища Общинският съвет – Каварна одобрява списък за разпределение на 
общинските жилища 
 _____________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 
 

 
РЕШЕНИЕ №36 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС 
Общинският съвет – Каварна реши:  

I. Определя следните имоти – частна общинска собственост, които да бъдат 
застраховани, включително и срещу природни бедствия и земетресения за 2016 г.:  

ІІ.  Определя следните имоти – частна общинска собственост, предоставени 
под наем, които да бъдат застраховани, включително и срещу природни бедствия и 
земетресения за 2016 г.:  

Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем да бъдат за 
сметка на наемателите.  
 _____________________________________________________________________ 
Предходната полица е изтекла на 19.07.2016г. В процедура за избор на застрахователна 
агенция. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №37 
На основание чл. 52, ал.1,  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и 

чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка  с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 
г.и  ПМС №380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г. Общинският съвет 
– Каварна реши: 

1. Приема бюджета на Община Каварна за 2016 година, както следва: 
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1.1. По прихода в размер на 13 044 657 лв., по видове приходи по пълна 
бюджетна класификация, съгласно Приложения №1. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 482 757 лв. 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 561 900 лв.  
1.1.3. Преходен остатък в размер на 783 295 лв., съгласно Приложение №3. 

1.2. По разходите в размер на 13 044 657 лв., разпределени по функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;№2-А;№2-Б; №2-В. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 482 757 лв. 
1.2.2. За местни дейности в размер на 5 602 850 лв. 
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности в размер на 959 050 лв. 
1.3. Приема поименния списък и разчета за финансиране на капиталовите 

разходи в размер на 819 400 лв., съгласно Приложение №4. 
1.3.1. На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от ЗПФ приема разпределението на 

средствата за целева субсидия за КР в размер на 486 100 лв. по обекти, в това число и за 
основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, както следва: 

100 000 лв. – Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна; 
60 000 лв. – Проектиране и изграждане на водопровод за нов гробищен парк; 
10 000 лв. – Водопровод с. Видно; 
285 000 лв. -  Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по 

ул.”Христо Ботев”; 
16 100 лв. – Изготвяне на работен проект за обект ”Рехабилитация на 

общински път DOB1149/І-9 Каварна- Балчик/ Топола-м.Икънтълъка-граница 
общ.Каварна-Балчик –м.Тузлата”; 

15 000 лв. – Трошенокаменна настилка на улица в с. Божурец. 
1.3.2. Съгласно чл. 127, ал. 2 от  ЗПФ приема разпределението на приходите 

от продажба на общински нефинансови активи в размер на 780 000 лв., в т.ч.за 
погасяване на заеми – 543 500 лв.; за капиталови разходи  и основен ремонт 236 500 лв.   

1.4. На основание чл. 39 от ЗПФ, Общината няма намерение да поема нов 
общински дълг и общинска гаранция и определя максимален размер на дълга в размер 
на 1113 820 лв. към края на календарната година. 

1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

1.5.1. Помощи за погребение в размер на 1 000 лв.  
1.5.2. Субсидии за Читалища на основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за 

народните читалища, както следва:  
-  целева субсидия за държавни дейности – 16 2840 лв. 
- дофинансиране на дейности за сметка на местни приходи – 67 200 лв., 

разпределени по читалища, както следва: 
НЧ „Съгласие-1890” гр.Каварна             50 000 лв. 

НЧ „Народен будител -1940” с. Българево 3 000 лв. 

НЧ „Светлина -1942” с. Белгун 2 000 лв. 

НЧ „Народен глас -1940” с. Вранино 1 000 лв. 

НЧ „Надежда -1941” с.Видно 1 000 лв. 

НЧ „Искра -1923” с. Челопечене 1 000 лв. 

НЧ „Г. Раковски -1941” с. Камен бряг 1 000 лв. 

НЧ „Калиакра -1955” с. Могилище 2 000 лв. 

НЧ „Христо Градечлиев - 2005” с. Селце 2 000 лв. 

НЧ „Утро - 1940” с. Раковски 1 000 лв. 

НЧ „Никола Вапцаров -1954” с. Септемврийци 3 000 лв. 

НЧ „Божур - 2009” с. Божурец 100 лв. 

НЧ „Никола Нейков – 2005” – с.Нейково    100 лв. 
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1.5.3. Средства за подпомагане на спорта, на основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от 
ЗФВС и Наредба за условията, критериите и отчетността на финансовото подпомагане 
на спортни дейности в Община Каварна, в размер на 260 000 лв. в т.ч. 29 000 лв. за 
поддръжка на спортна база, за национални и международни спортни мероприятия – 32 
000 лв., средства за субсидиране на спортни клубове - 199 000 лв., в т.ч. по клубове, 
както следва: 

Футболен клуб „Калиакра”           150 000 лв. 
Спортен клуб по хандбал „ Калиакра”             10 000 лв. 
Спортен клуб по тенис на маса „Каварна” 2 000 лв. 
Спортен клуб по тенис на корт „Каварна” 2 000 лв. 
Спортен клуб по танци „Флорета”             10 000 лв. 
Спортен клуб по кик-бокс „Ринг”            10 000 лв. 
Спортен клуб по корабомоделизъм „Вимпел” 2 000 лв. 
Спортен клуб по бойни спортове „Калиакра”            10 000 лв. 
Клуб по конен спорт „Калиакра” 1 000 лв. 
1.5.4. Средства за поддържане на ПСОВ в гр.Каварна  в размер на 30 000 лв. 

1.5.5. На основание  чл. 100 и чл.106 от Закона за лечебните заведения, за 
сметка на местни приходи Общински съвет определя средства в размер на 586 000 лв. 
за субсидиране на лечебна дейност на „МБАЛ–Каварна” ЕООД гр. Каварна, капиталов 
трансфер на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна в размер на 8 000 лв. 
и 6 000 лв. за „МБАЛ – Добрич” ЕООД гр. Добрич.   

1.5.6. Средства в размер на 191 000 лв. за културни прояви от местно и 
национално значение, 20 000 лв. за рекламна дейност в областта на културата и 20 000 
лв. за международни контакти и побратимяване, съгласно Приложение №5. 

2. Във връзка с чл. 57 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна разликата 
между определените такси и действителните разходи да се покрие с общински приходи.  

3. Приема следните лимити за разходи: 

3.1. На основание чл. 44, ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г.  приема 
разходите за социално-битово и културно обслужване в размер на 3% от утвърдените 
разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. 

3.2. На основание чл. 42, т. 3 от ПМС № 380/29.12.2015 г. определя средства 
за представителни цели на кмета на общината в размер на 30 000 лв. 

3.3. На основание чл. 42, т. 3 от ПМС № 380/29.12.2015 г. разходи за 
представителни цели на председателя на Общинския съвет в размер на 5 000 лв.  

4. На основание чл. 43, ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. утвърждава 

поименен списък на служители в общинска администрация, които имат право на 
транспортни разходи  съгласно Приложение № 6. 

5.  Утвърждава средствата за транспортни разходи на персонала в размер на 
100 % от действителните разходи. 

6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, определя средства за 
персонал/заплати, възнаграждения и осигурителни вносни на лицата по трудови, 
извънтрудови и служебни правоотношения/ през 2016 г. в рамките на общинския 
бюджет съгласно Приложение № 2. 

7. На основание т. 9 от Решение № 276/28.04.2015 г. на МС, Общинският 
съвет - Каварна определя 53 щатни бр. численост на персонала за делегираната от 
държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по 
единните стандарти. 

8. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 одобрява индикативен годишен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 7. 

9. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 одобрява актуализираната бюджетна 
прогноза за местни дейности  с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 
2017 - 2018 година. 
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10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 определя максимален размер на новите 
задължения за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер съгласно 
приетия бюджет, като наличните към края на 2016 г. задължения за разходи не  могат 
да надвишават сумата от 278 692 лв. 

11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 определя максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. съгласно приетия 
бюджет, като наличните към края на годината не могат да надвишават 1 672 152 лв.  

12.  На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ определя размера на 
просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 
2016 г. в размер на 31 076 лв. съгласно Приложение № 8. 

13. На основание чл. 94, ал. 3 т. 4 от ЗПФ определя размера на 

просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2016 г.в размер на 
258 763 лв. 

14. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ Общинският съвет - Каварна 
определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

- Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Българево-директорът на 
ДВУИ; 

- Култура и Домашен социален патронаж - секретарят на общината; 
- Исторически музей гр. Каварна – директорът.    
Определя второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на образованието, 

които прилагат системата на делегираните бюджети: 
- Директорът на СОУ „Стефан Караджа” гр. Каварна; 
- Директорът на ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна; 
- Директорът на НУ „Братя Миладинови” гр.Каварна; 
- Директорът на НУ „Христо Ботев” с. Септемврийци; 
- Директорът на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Белгун; 
- Директорът на ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев” гр. Каварна; 
- Директорът на  ЦДГ „Здравец гр. Каварна; 
- Директорът на  ЦДГ  „Радост гр. Каварна; 
- Директорът на  ЦДГ Детелина” гр. Каварна; 
- Директорът на  ЦДГ „Дъга”  с.Вранино; 
- Директорът на  ЦДГ „Слънце” с. Септемврийци;  
- Директорът на  ЦДГ „Калинка  с. Раковски; 
-  Директорът на  ЦДГ „Калиакра” с. Българево. 
15. Възлага на кмета на общината: 

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители; 
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
16. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 

системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи от такси, цени 
на услуги и управление на общинска собственост. 

17. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощява кмета на общината да 
извършва компенсирани промени: 

17.1. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята 
на дарителя. 

17.2. Кметът на общината служебно да увеличава размера на бюджетите на 
разпоредителите, прилагащи системата на делегираните бюджети с размера на 
получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства. 

17.3. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
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делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

17.4. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

17.5. Да представя в общинския съвет актуализирано разпределение на 
променените бюджети в тримесечните отчети. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране за 
плащане по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни 
програми. 

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по сметките за чужди средства за авансово финансиране за 
плащане по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни 
програми. 

20. На основание чл. 96 от ЗПФ и чл. 41а, ал. 10, т. 3 от Закона за 

народната просвета определя средства за дофинансиране на общинските детски 
градини   и ОДК, както следва: 

Целодневни детски градини – сума в размер на 50100 лв; 
ОДК в размер на 38 750 лв. 
21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на  проекто 

бюджета. 
Изготвена е информация за изпълнение  на бюджета на Община Каварна за първите 6 
месеца и е предоставен в Министрество на финансите, и е приета от Общински съвет с 
Решение № 161/08.2016г. 
 
РЕШЕНИЕ №38 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6,  т. 1 и т. 2 и ал. 7 от 
ЗСПЗЗ, Общинският съвет – Каварна реши: 
           Определя годишна наемна цена в размер на 15.00 лв/дка. за поземлени имоти от 
общинския поземлен фонд, които са маломерни, заети с трайни насаждения или не са 
използвани повече от две стопански години, при отдаването им под наем без търг за 1 
(една)  стопанска година, считано от стопанската 2014/2015 г. 
________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 

 

 
РЕШЕНИЕ №39 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 37и  и чл. 37о от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи,  чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и 
чл.14, ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет – Каварна реши: 

І. Приема годишен план за паша за ползването на мери и пасища в 

землищата на Община Каварна за стопанската 2016г. – 2017г. 

ІІ. Дава съгласие свободните пасища и мерите от ОПФ да се предоставят 

под наем за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни 

животни или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние.   

1. Предоставянето за индивидуално ползване на земеделски стопани, 
отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължение да ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, да се извършва по реда на 
чл.37и от ЗСПЗЗ. 

1.1. Срокът на договора за индивидуално ползване на пасищата и мерите от 
ОПФ за земеделски производители, отглеждащи пасищни животни е 5 години съгласно 
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изискванията на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ. Договорите се актуализират ежегодно и цената 
се увеличава съгласно официалния индекс на потребителските цени, публикуван от 
НСИ. 

1.2. Договорите за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ОПФ 
не се смятат за правно основание съгласно чл. 41, ал.1 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители, когато при извършване на проверка се установи, че са 
налице основания за прекратяването им.  

ІІІ. Определя местоположението и размера на мерите и пасищата за 

индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни за 

следните населени места: 

ІV. Приема следните задължения на  общината  и на ползвателите  за  

поддържането  на общинските мери и пасища: 

V. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши необходимите действия 
за правилно и законосъобразно изпълнение на процедурите по предоставяне за 
ползване на мери и пасища от ОПФ и сключи договори. 

VІ. Възлага на кметовете на кметства, кметските наместници, отдели 
„Собственост и стопанство” и „Екология” при Община Каварна контрола по 
изпълнението на настоящото Решение. 
 ____________________________________________________________________ 
Изпълнено 
 

 

РЕШЕНИЕ №40 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, 
чл. 22, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши: 

І. Определя следните условия за участие и провеждане на конкурса: 
1. Конкурсът да се проведе 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. 

ІІ. Задължителни условия за участие и провеждане на конкурса: 
1. Декларация от кандидата за недопускане развитието на дейности, 

водещи до влошаване на екологичното състояние на района;  
2. Декларация, че след отдаването под наем на имота, кандидатът ще 

използва обекта по предназначението му съгласно конкурсните условия „За 

преустройство в база за производство и преработка на хранителни 

продукти.” 

3. Декларация, че кандидата ще разкрие минимум 10 работни места, граждани 
на Община Каварна. 

4. Декларация, че кандидата се е запознал с проекто-договора и е съгласен с 
условията описани в него. 

5. Кандидатите да предложат и други условия, за които са готови да поемат 
ангажимент. 

ІІІ. Класацията на участниците да е съгласно броя на получените точки. 
Офертите да се оценяват на база най-добро предложение по задължителните критерии с 
комплексна оценка получена по следната формула: 

                                               К = К1+К2+К3 
Печели кандидатът, получил най-много точки в комплексната оценка. 

където: 
К1 - критерий за “Предложена наемна цена за имота” - максимум 100 точки. 

Определя се на база предложена най- висока наемна цена за имота.       
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К2 - критерий за приемане на минималните задължителни условия –
декларациите по т.ІІ от подточка 1, 2, 4 се оценява с 10 точки.  

К3 – критерий за приемане на приоритетни условия – поемане на ангажимент 
по т.ІІ – подточка 3 и подточка 5 се оценява с по 10 точки. 

Определя се на база приети минимални и предложени нови. 
К1 - се определя като най-високата предлагана наемна цена получава 100 

точки, а всяка следваща по-ниска получава с 50 точки по малко. 
К2 - приемането с декларация на задължителните условия се оценява с 10 

точки 
К3 - най благоприятното предложение получава максимум брой 10 точки, а 

всяко следващо по-малко предложение получава с 1 точка по малко 
Определените точки по критериите се сумират. Класацията на участниците е 

съгласно броя на получените точки.  
ІV. Одобрява проекто–договора за отдаване под наем на имот - публична 

общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 35064.501.2341.2 по 
КККР на град Каварна, с предназначение: сграда за хранене – столова, находяща се на 
ул. „Добротица” №48, актувана с АПОС №****/31.05.2013 г. съгласно приложение №5. 

V. Възлага на кмета да извърши необходимите действия. 
___________________________________________________________________________ 
Изпълнено. 
 
РЕШЕНИЕ №41 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове и във връзка с чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 
Общинският съвет град - Каварна определя състава на Местната комисия в Община 
Каварна от 9 (девет) члена, както следва:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Андреева Колишева – представител на общинска 
администрация 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Адриан Николов Ялнъзов - представител на ОбС;  
2. Петър Красимиров Петров - представител на ОбС; 
3. Веселина Николова Енчева - представител на ОбС; 
4. Иван Демирев Желязков - представител на вложителите; 
5. Димитър Филев Димов - представител на вложителите; 
6. Дарина Василева Маринова - представител на общинска администрация; 
7. Меглена Георгиева Стойчева – представител на общинска администрация; 
8. Стоянка Гинкова Железова – представител на общинска администрация. 

Изпълнено. 
 

 
РЕШЕНИЕ №42 

На основание  чл.  21, ал. 1 , т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1, чл. 
124б, ал. 1 от ЗУТ, постъпило искане с вх. № АБ-06-1036/23.09.2015 г. и задание с вх. 
№ АБ-06-1/04.01.2016 г. Общинският съвет - Каварна реши: 

1. ОДОБРЯВА задание за допускане на ПУП и РАЗРЕШАВА изработването 
на проект за Подробен устройствен  план – план за регулация за ПИ 66113.28.6, 
66113.28.11, 66113.28.12, 66113.28.13, 66113.28.14 и 66113.28.15 по КККР на с. Селце, 
общ. Каварна, обл. Добрич. 

2. Дава съгласие в качеството на собственик на имот с идентификатор 
66113.28.6 по КККР на с. Селце, общ. Каварна засегнат от проекта, за допускане и 
изработване на проект за Подробен устройствен  план – план за регулация за ПИ 
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66113.28.6, 66113.28.11, 66113.28.12, 66113.28.13, 66113.28.14 и 66113.28.15 по КККР 
на с. Селце, общ. Каварна, обл. Добрич. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващите действия 
съгласно закона. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението следва да се публикува в 
местен вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на 
определените за това места в сградата на Общинска Администрация Каварна и 
Кметство село Селце, общ. Каварна. 
___________________________________________________________________________ 
Внесен е проект за Подробен устройствен план- план за регулация за ПИ 66113.28.6, 
66113.28.11, 66113.28.12, 66113.28.13, 66113.28.14 и 66113.28.15 по КККР на с. Селце, 
общ. Каварна, обл. Добрич.Проекта се съобщава от Общинска администрация Каварна 
на заинтересованите страни. 
 
РЕШЕНИЕ №43 

На основание  чл.  21, ал. 1 , т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията Общинският съвет - Каварна ОДОБРЯВА проект 
за парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън 
границите на населените места и селищни образувания, представляваща подземен 
електропровод 20 кV за захранване на имот 35064.43.11 в землище гр. Каварна, общ. 
Каварна, обл. Добрич от съществуващ стълб  на ВЕЛ 20 кV ,,Българево” от п/с 110/20 
кV ,,Каварна”, засягащ имот с идентификатор 35064.120.6  по КККР на гр. Каварна, 
общ. Каварна. 

Решението следва да се обнародва в ,,Държавен вестник”. 
___________________________________________________________________________ 
Обнародвано е решението в ДВ бр.20 от 15.03.2016г. 

 
РЕШЕНИЕ №44 

На основание  чл.  21, ал. 1 , т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал.1 
и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, искане с вх. №АБ-06-
10/08.01.2016 г. от ,,АГРОДЕС АА” ООД Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Отменя Решение №30 по Протокол №4 от заседанието на Общински съвет – 
Каварна, проведено на 29.12.2015 г. 

2. Одобрява Задание за проектиране на парцеларен план за  линейна 
инфраструктура - захранващ електропровод 20 кV от съществуващ стълб  на ВЕЛ 
Чунчево в имот 35064.35.69 до 35064.116.13 по КККР на гр. Каварна. 

3. Разрешава изработването на проект за парцеларен план за  линейни обекти 
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни 
образувания, представляваща електропровод 20 кV за захранване на имот 35064.116.13 
в землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич от съществуващ стълб 3 на ВЕЛ 
Чунчево в имот 35064.35.69 по КККР на гр. Каварна, засягащ следните имоти с 
идентификатори: 35064.35.69, 35064.36.12, 35064.37.73, 35064.39.83 по КККР на гр. 
Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич. 

На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, решението следва да се публикува в 
местен вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на 
определените за това места в сградата на Общинска Администрация Каварна. 
___________________________________________________________________________ 
Внесен проект за ПУП- парцеларен план, съобщен и одобрен с Решение № 106 от 
26.04.2016г. 

 
РЕШЕНИЕ №45 

                 На основание чл. 36а, ал. 3 от Правилника за  
прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, 
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ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет - Каварна приема Анализ на ситуацията и 
оценка на потребностите в община Каварна за 2015 г. съгласно приложение №6. 
___________________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 
РЕШЕНИЕ №46 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет - Каварна 
отпуска финансова помощ на Георги Петров Серафимов, ЕГН **********, живущ в гр. 
Каварна, ул. ”*****” №** в размер на 5000 лева за сметка на местни приходи. 
___________________________________________________________________________ 
Изпълнено 
 

 
РЕШЕНИЕ №48 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 20 от същия закон, чл. 52 от Закона за 
общинската собственост и чл. 10 от Наредбата за упражняване на правата върху 
общинската част от капитала на търговските дружества Общинският съвет – Каварна 
възлага на кмета на община Каварна: 

1. Да изготви анализ на дейностите на търговските дружества със 100% дялово 
участие на общината. 

2. Да внесе проекто-решение за преструктурирането на търговските дружества 
със 100% дялово участие на общината в срок до 3 (три) месеца. 
___________________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 

 
РЕШЕНИЕ №47 

    На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема Декларация за подкрепа на кмета на общината съгласно приложение 
№7. 

2. Задължава Председателя на ОбС да запознае медиите с Декларацията.  
3. Задължава Председателя на ОбС да проучи законосъобразността на 

действията на общинския съветник Ц. Цонев и проследи изпълнението на решение 
№141 по Протокол №55 от 28.09.2011 г. 
___________________________________________________________________________ 
Изпълнено от ОбС Каварна 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
По Протокол № 6/ 1 март 2016 г. 
 
РЕШЕНИЕ № 49 

           1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация Общинският  съвет – 
Каварна приема Програма за управление  на Община Каварна за мандат 2015 – 
2019 съгласно приложение № 1. 

2. Възлага на кмета на общината да предприеме последващите от закона 
действия. 

___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение . 

 
РЕШЕНИЕ №50 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 16 от Закона за младежта Общинският  съвет – 
Каварна приема План за младежта за 2016 година съгласно приложение № 2 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено . 

 
 
РЕШЕНИЕ №51 

                 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове Общинският  
съвет – Каварна реши: 

1. Отменя Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на 
околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с 
решение № 155.28.1.2005 по протокол № 28 от 02.08.2005 година, изменена с 
решение № 238 по протокол № 32 от 29.11.2005 г., допълнена с решение № 273 
по протокол № 34 от 24.01.2006 г., изменена и допълнена с решение № 72 по 
протокол № 38 от 25.05.2010 г., изменена и допълнена с решение № 31 по 
протокол № 49 от 29.03.2011 г. 

2. Приема Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на 
околната среда и собствеността на територията на община Каварна съгласно 
приложение № 3. 
 
___________________________________________________________________ 
Наредба №1 е влязла в сила. 
 
РЕШЕНИЕ №52 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Решение № 1 от 5 януари 2016 г. на 
Министерския съвет на Република България  Общинският съвет - Каварна приема  
План за противодействие на тероризма в община Каварна съгласно приложение № 4. 
___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение . 
 
РЕШЕНИЕ №53 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 
Общинският  съвет – Каварна приема промени в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Каварна за 2016 година, както следва: 

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 търговските 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: 

„4. Североизточната част от недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ сграда с идентификатор  35064.501.1504.1 по КККР 
на гр. Каварна, с предназначение: сграда за образование, находяща се на ул. 
„Стефан Караджа”№35, актувана с АПОС № 147/10.04.2014 г., с площ от 170 
кв.м., цялата с площ от 1150 кв.м.” 

„5. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, 
представляващ част от сграда с идентификатор 35064.501.976.4 по КККР на град 
Каварна, с предназначение: административна сграда, актувана с АПОС № 
108/16.12.2011 г.,  с площ  от 38 кв.м., цялата с площ от 329 кв.м.” 
___________________________________________________________________ 
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Изпълнено . 
 
РЕШЕНИЕ №54 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 22, 
ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Каварна, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие  да се предостави под наем североизточната част от 
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с 
идентификатор 35064.501.1504.1 по КККР на гр. Каварна, с предназначение: сграда за 
образование, находяща се на ул. „Стефан Караджа”№ 35, актувана с АПОС № 
147/10.04.2014 г., с площ от 170 кв.м., цялата с площ от 1150 кв.м. 

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. 

3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 340,00 лв. (без 
ДДС), съгласно приета Тарифа за размера на месечните наемните 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. 

4. Възлага на кмета да извърши необходимите действия. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №55 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 22, 
ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Каварна, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие  да се предостави под наем част от недвижим имот – 
публична общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 
35064.501.976.4 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна сграда, 
актувана с АПОС № 108/16.12.2011г.,  с площ  от 38 кв.м., цялата с площ от 329 кв.м. 

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. 

3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 76,00 лв. (без 
ДДС), на светла площ от сградата, съгласно приета Тарифа за размера на месечните 
наемните 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 
31.05.2011г., допълнена с Решение № 121 по протокол № 26 от 27.09.2013 г., изменена с 
решение № 5 по протокол № 29 от 22.01.2014 г. 

4. Възлага на кмета да извърши необходимите действия. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 

 
РЕШЕНИЕ №56 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 2, чл. 39 ал. 2 от и 
чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства и писмо с 
вх. № АБ-06-47/22.01.2016 г. от „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД 
гр.София Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се удължи срока по допълнително споразумение към 
договор за учредяване на право на ползване върху недвижим имот - публична 
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общинска собственост с идентификатор 07257.50.385 по КККР на с. Българево, община 
Каварна, предоставен за изграждане на две временни работни площадки с площ от по 
10 дка или общо 20 дка, сключен на 08.09.2014 г. с „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ 
И ГАЗ” АД гр.София, с 12 (дванадесет) месеца, считано от 16.04.2016 г. до 16.04.2017 г. 

2. Одобрява цената на правото на ползване за 12 месеца, считано от 16.04.2016 
г. до 16.04.2017 г., в размер на 22 720 лв., изготвена от оценител на имоти.   

3.Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 
закона действия. 
___________________________________________________________________ 
Решението е върнато от Областния управител. Общински съвет отмени 
решението и взе ново решение № 58 
 

 

 
РЕШЕНИЕ №57 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 49а и чл. 
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет – 
Каварна реши: 

І. Одобрява цени за  учредяване на право на строеж върху общински 
урегулирани поземлени имоти, находящи се на територията на град Каварна и 
селата в общината, отредени за изграждане на жилищни сгради от лица с 
установени жилищни нужди по реда на чл. 45а, ал. 1 от ЗОС по цени, както 
следва:  

1. За с. Могилище, с. Нейково, с. Селце, с. Раковски, с. Вранино, с. 
Поручик Чунчево, с. Хаджи Димитър, с. Белгун – 30 % от 5,00 лв. за кв.м.,  
равно на 1,50 лв. за кв.м. 

2. За  с. Топола и с. Божурец – 30 % от 20,00 лв. за кв.м., равно на 6,00 
лв. за кв.м. 

3. За с. Свети Никола, с. Българево, с. Камен бряг - 30 % от 12,00 лв. за 
кв.м., равно на 3,60 лв. за кв.м. 

4. За с. Било, с. Видно, с. Иречек, с. Септемврийци, с. Челопечене, с. 
Крупен - 30 % от 3,00 лв. за кв.м., равно на 0,90 лв. за кв.м. 

5. За град Каварна – І–ва зона – 30 % от 20,00 лв. за кв.м., равно на 6,00 
лв. за кв.м. 

6. За град Каварна – ІІ–ра зона – 30 % от 10,00 лв. за кв.м., равно на 
3,00 лв. за кв.м. 

7. За  град Каварна за квартал Младост 1 и квартал Младост 2  – 50% от 
8,00 лв. за кв.м., равно на 4,00 лв.за кв.м. 

ІІ. Одобрява цени за продажби на общински урегулирани поземлени 
имоти, находящи се на територията на град Каварна и селата в общината, 
застроени с жилищни  и вилни сгради по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по цени, 
както следва:  

1. За с. Могилище, с. Нейково, с. Селце, с. Раковски, с. Вранино, с. 
Поручик Чунчево, с. Хаджи Димитър, с. Белгун –  5,00 лв. за кв.м.  

2. За  с. Топола, с. Божурец – 20,00 лв. за кв.м. 
3. За с. Свети Никола, с. Българево, с. Камен бряг - 12,00 лв. за кв.м. 
4. За с. Било, с. Видно, с. Иречек, с. Септемврийци, с.Челопечене, 

с.Крупен - 3,00 лв. за кв.м.  
5. За град Каварна – І–ва зона – 20,00 лв. 
6. За град Каварна – ІІ–ра зона – 10,00 лв. за кв.м. 
7. За  град Каварна за квартал Младост 1 и квартал Младост 2  – 8,00 

лв. за кв.м.  
___________________________________________________________________ 
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В процес на изпълнение . 
 
 

РЕШЕНИЕ №58 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 
чрез изкупуване на общинската част от 65 кв.м., актувани с АОС № 5540/27.01.2016 г., 
представляващи част от поземлен имот с идентификатор 72693.512.408 СО Топола, с. 
Топола, общ. Каварна; по действащия регулационен план кв.68, парцел Х, целият с 
площ 704 кв.м.., в който собственика Иван Митев Стоянов участва с 639 кв.м., съгласно 
договор за продажба от 09.09.1993 г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1300,00 лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
__________________________________________________________________ 
Изпълнено 

 
РЕШЕНИЕ №59 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 
чрез изкупуване на общинската част от 88 кв.м., актувани с АОС № 5529/09.12.2015 
г., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 07257.501.1069 по КККР на 
с. Българево, община Каварна, по действащия регулационен план кв.48, парцел ХІХ-
633, целият с площ 1699 кв.м., в който собственикът Валентин Стойнов Симеонов 
участва с 1611 кв.м., съгласно нотариален акт  № 170 т.VІІІ, д. № 1382/25.11.32015 г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1056,00 лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено 

 
 

РЕШЕНИЕ №60 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4  и ал. 6 от ЗОС 
и чл. 29 от НРПУРОИ, Общинският съвет – Каварна дава съгласие да се учреди 
на Църковното настоятелство при  Храм “Свети Георги” гр.Каварна 
безвъзмездно право на строеж за строителство на параклис върху терен с площ 
до 100 кв.м., представляващ част от общински поземлен имот с идентификатор 
62092.501.185 по КККР на с. Раковски, общ. Каварна, целият с площ 2244 кв.м., 
актуван с АОС № 4543/24.10.2008 г.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено 

 
 

РЕШЕНИЕ №61 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл.37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ и 
чл. 41, ал. 2 от ЗОС Общинският съвет – Каварна реши: 
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І. Одобрява пазарна наемна цена на земеделска земя – пасища и мери, 
както следва:  

1. За землище село Септемврийци, община Каварна – 3,12 лв./дка. 
2. За землище село Травник, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
3. За землище село Поручик  Чунчево, община Каварна – 3,12 лв./дка. 
4. За землище село Белгун, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
5. За землище село Било, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
6. За землище село Раковски, община Каварна – 3,12 лв./дка. 
7. За землище село Камен бряг, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
8. За землище село Видно, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
9. За землище град Каварна, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
10. За землище село Хаджи Димитър, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
11. За землище село Свети Никола, община Каварна – 2,24 лв./дка. 
12. За землище село Селце, община Каварна – 2,36 лв./дка. 
13. За землище село Нейково, община Каварна – 2,24 лв./дка. 

___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 

 

 
РЕШЕНИЕ №62 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 37и  и чл. 37о, т. 1 от Закона за собствеността и ползване 
на земеделските земи, във връзка с чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет – Каварна изменя Решение № 
39 по протокол № 5 от 29.01.2016 г. на Общински съвет – Каварна, като в подточка „ІІІ. 
Определя местоположението и размера на мерите и пасищата за индивидуално 
ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни за следните населени 
места”: 

1. Допълва с нова точка 3.14 „Село Българево община Каварна, пасища и мери 
в землището, съгласно съставените АОС и действащата КККР.” 

2. Допълва с нова точка 3.15 „Село Вранино община Каварна, пасища и мери в 
землището, съгласно съставените АОС и действащата КККР.” 

3. Досегашната точка 3.14, става точка 3.16 с текст: „Размерът на мерите и 
пасищата за индивидуално ползване е посочен в Опис - Приложение №1 и Приложение 
№ 2”. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено 

 
 

РЕШЕНИЕ №63 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5  от Закона за водите Общинският съвет 
– Каварна реши: 

1. Определя представител на община Каварна в общото събрание на 
асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Добрич 
да е Нина Георгиева Ставрева – кмет на община Каварна.   

2. Определя резервен представител на община Каварна (при невъзможност 
кметът на общината да участва) в общото събрание на асоциацията по В и К в 
обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Добрич да е Елица Петрова 
Замфирова – началник отдел „Екология и зелена система” в общинска администрация 
Каварна.   

3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията да 
гласува по дневния ред, както следва: 
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1. по т. 3  - „за”;   
2. по т. 4  - „за”;   
3. по т. 5  - „за”;   
4. по т. 6  - „за”;   
5. по т. 7  - „за”;   
6. по т. 8  - „за”.   

___________________________________________________________________ 
Изпълнено . 

 
 

РЕШЕНИЕ №64 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие община Каварна да бъде учредител в учредителния комитет 
за създаване на Организация за управление на туристическия район.   

2. Определя Нина Георгиева Ставрева - кмет на община Каварна за 
представител на общината в новоучредената Организация за управление на 
туристическия район. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ №65 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общинският съвет – Каварна реши: 

1.  Определя Нина Георгиева Ставрева – кмет на община Каварна да 
представлява общината в общото събрание на МИГ – Каварна. 

2. Определя втори, заместващ представител Митко Недев – заместник-кмет 
„ФИР”.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ №66 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното 
наследство  Общинският съвет – Каварна дава съгласие Община Каварна да придобие 
безвъзмездно правото на управление върху Археологически резерват „Калиакра”, 
представляващ изключителна държавна собственост, за срок от 10 години.  

Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите действия 
по изпълнение на решението.  
___________________________________________________________________ 
Предприети са действия 

 
РЕШЕНИЕ №67 

На основание  чл.  21, ал. 1 , т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Отменя Решение № 29 по протокол № 4 от заседанието на Общински съвет 
– Каварна, проведено на 29.12.2015 г. 

2. Одобрява задание за проектиране на парцеларен план за  линейни обекти на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни 
образувания, представляваща захранващ водопровод за имоти с идентификатор 
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72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и идентификатор 72693.154.24 по КККР на 
с. Топола, общ. Каварна от водоем в имот с идентификатор 72693.600.115 по КККР на 
с. Топола, общ. Каварна до имот с идентификатор 72693.154.24 по КККР на с. Топола, 
общ. Каварна. 

3. Разрешава изработването на проект за парцеларен план за  линейни 
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и 
селищни образувания, представляваща захранващ водопровод за имоти с 
идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и идентификатор 
72693.154.24 по КККР на с. Топола, общ. Каварна от водоем в имот с идентификатор 
72693.600.115 по КККР на с. Топола, общ. Каварна до имот с идентификатор 
72693.154.24 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, със следните засегнати имоти с 
идентификатори: 72693.600.115, 72693.154.38, 72693.154.37, 72693.154.30, 72693.154.28 
и 72693.154.24 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич. 

4.  На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, решението да се публикува в местен 
вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на определените 
за това места в сградата на Общинска Администрация Каварна и в Кметство село 
Топола, общ. Каварна. 
__________________________________________________________________ 
Отменено с Решение № 107 от 26.04.2016г. 

 

 
РЕШЕНИЕ №68 

На основание  чл.  21, ал. 1 , т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и при 
наличие на обстоятелства по чл. 134, ал.2, т. 4 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет – Каварна: 

1. Не одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план - 
изменение на плана за регулация на село Топола, общ. Каварна, в частта за кв. 19 и кв. 
24. 

2. Не разрешава изработването на проект за Подробен устройствен  план – 
изменение на плана за регулация на село Топола, общ. Каварна, в частта за кв. 19 и кв. 
24, в обхват УПИ ІІ-96, УПИ ІІІ-96, УПИ ІV-98  в кв. 19, УПИ І-97, УПИ ІІ-97, УПИ ІІІ-
97,98 и УПИ ІV-98 в кв. 24,  и част от улична отсечка от О.Т. 115 до О.Т. 113. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ №69 

На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и при наличие на обстоятелства по 
чл. 134, ал. 2, т. 4 от същия закон Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен  план – 
изменение на плана за регулация на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, в частта за ПИ 
106 в кв. 12, представляващ имот с идентификатор 77044.501.212 по КККР на с. Хаджи 
Димитър, общ. Каварна. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен  план – 
изменение на плана за регулация на село Хаджи Димитър, общ. Каварна, в частта за ПИ 
106 в кв. 12, представляващ имот с идентификатор 77044.501.212 по КККР на с. Хаджи 
Димитър, общ. Каварна. 

3. Дава съгласие в качеството на собственик на част от имот с идентификатор 
77044.501.212 по КККР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, за допускане и 
изработване на проект за изменение на регулацията на с. Хаджи Димитър, съгласно 
приложената скица – проект  
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4. Обособеният триъгълник в северозападната част на имота да се придаде към 
имота на собственика като същата площ се придаде към общинския парцел.   

На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, решението следва да се публикува в 
местен вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на 
определените за това места в сградата на Общинска Администрация Каварна и в 
Кметство село Хаджи Димитър, общ. Каварна. 
___________________________________________________________________ 
Променено с Решение № 116 от 31.05.2016г. – отменя се т.4. Внесен проект за 
Подробен устройствен план- изменение на плана за регулация на с.Хаджи Димитър, 
общ.Каварна, в частта за ПИ 106 кв.12, представляващ имот с идентификатор 
77044.501.212 по КККР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна. Проекта е одобрен със 
Заповед №842/10.08.2016г. на Кмета на Община Каварна. 

 
РЕШЕНИЕ №70 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 45 и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Освобождава Цонко Здравков Цонев от състава на Постоянната комисия по 
духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта. 
                2. Избира Росен Ангелов Димов за член на Постоянна комисия по духовни 
дейности - образование, култура и проблеми на младежта. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ №71 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 59 от 
ЗМСМА Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Дава принципно съгласие за престъпване към сключване на споразумение 
за партньорство и сътрудничество с Община Лумина, Румъния относно иницииране и 
изпълнение на съвместен проект, финансиран от ЕС за периода 2014 -2020 г. 

2. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства по Програма INTERREG 
V-A между Румъния и България 2014-2020, Приоритетна ос 5: Ефикасен регион, 
Специфична Цел 5.1 Увеличаване на капацитета на сътрудничество и ефективността на 
публичните институции в контекста на трансграничния регион.  

3. Възлага на кмета на Община Каварна последващите законови действия по 
изпълнението на настоящето решение. 
___________________________________________________________________ 
 

   
По протокол № 7/ 29 март 2016 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 72 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
Общинският  съвет – Каварна приема Отчет за дейността на Местната комисия 
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 
2015 година съгласно приложение № 1. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено 
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РЕШЕНИЕ № 73 

                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и 
такси Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Отменя Наредба за определянето и администрирането на местните  дънъци, 
такси и цени на услуги на територията на община Каварна,  приета от Общински съвет 
с решение № 2 по протокол № 6 от 29.01.2008 г., изменена и допълнена с решение № 67 
по протокол № 7 от 26.02.2008 г., изменена с решение № 159 по протокол № 9 от 
29.04.2008 г., изменена и допълнена с решение № 318 по протокол № 13 от 29.07.2008 
г., допълнена с решение № 435 по протокол № 17 от 28.10.2008 г.,изменена и 
допълнена с решение № 495 по протокол № 20 от 19.12.2008 г., изменена и допълнена с 
решение № 5 по протокол № 21 от 27.01.2009 г., изменена и допълнена с решение № 
136 по протокол № 23от 31.03.2009 г., изменена и допълнена с решение № 208 по 
протокол № 25 от 28.05.2009г., допълнена с решение № 266 по протокол № 28 от 
29.09.2009 г., изменена и допълнена с решение № 298 по протокол № 31 от 21.12.2009 
г., изменена с решение № 54 по протокол № 37 от 27.04.2010 г., допълнена с решение 
№ 73 по протокол № 38 от 25.05.2010 г., изменена и допълнена с решение № 1 по 
протокол № 47 от 27.01.2011 г., изменена с Решение № 72 по протокол № 51 от 
31.05.2011 г., допълнена с Решение №91 по протокол № 12 от 25.06.2012 г., изменена и 
допълнена с Решение № 202 по протокол № 17 от 18.12.2012 г., допълнена с Решение 
№ 151 по протокол № 28 от 16.12.2013 г.,изменена и допълнена с Решение № 152 по 
протокол № 28 от 16.12.2013 г., изменена и допълнена с Решение № 3 по протокол № 
29 от 22.01.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 32 по протокол № 40 от 
31.03.2015 г., ал.5 на чл.69а –отменена с Решение № 62/14.05.2015 г. на АС – Добрич. 

2.  Приема Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните 
данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна съгласно 
Приложение № 2. 

___________________________________________________________________ 
Наредба № 3 е влязла в сила. 

 

 
РЕШЕНИЕ №74 

 
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 5  от ЗПФ и чл. 2, ал. 4 от 

Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местнитe дeйности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна 
Общинският съвет - Каварна приема актуализация на бюджета на общината за 2016 г., 
както следва: 

1. По приходната част на бюджета: 
  
 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл. 22, ал. 

4 от Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местнитe дeйности и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна 
Общинският съвет - Каварна приема актуализирания списък за финансиране на 
капиталовите разходи за 2016 година съгласно приложение № 3. 

 

___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 
 

 
РЕШЕНИЕ №75 
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             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 
Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Дава съгласие да бъде предоставен временен краткосрочен целеви 
безлихвен заем в размер на 24 448 лв. на СНЦ „МИГ-Каварна”. Средствата се 
предоставят за разплащане на разходи изцяло свързани с изпълнението на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-192/07.12.2015 г., финансиран по Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020 г. След възстановяването на средствата от 
Държавен фонд „Земеделие” – „Разплащателна агенция” на МИГ – Каварна в петдневен 
срок същите следва да бъдат възстановени по бюджета на община Каварна. 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи действия, 
произтичащи от настоящето решение. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. Приведен безлихвен заем за сумата от 24 448 лв на  СНЦ МИГ – Каварна на 
дата 31.05.2016г. 

 
РЕШЕНИЕ №76 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 
Общинският  съвет – Каварна приема промени в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Каварна за 2016 година, както следва: 

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 търговските 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” добавя: 

„2. ПИ с идентификатор  07257.28.333 по КККР на с. Българево, община 
Каварна, с площ от 8,013 дка, актуван с АОС № 2688/10.03.2016 г.” 

„3. част от ПИ с идентификатор 07257.28.537 по КККР на с. Българево, община 
Каварна, с площ 0,500 дка, целия с площ 316,753 дка, актуван с АОС № 2689/10.03.2016 
г.” 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ №77 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 41, 
ал.2 от ЗОС Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се учреди право на ползване върху следните  недвижими 
имоти - общинска собственост: 

- ПИ с идентификатор 07257.28.333 по КККР на с. Българево, община Каварна 
с площ от 8,013 дка, актуван с АОС № 2688/10.03.2016 г. 

- част от ПИ с идентификатор 07257.28.537 по КККР на с. Българево, община 
Каварна с площ 0,500 дка, целият с площ 316,753 дка, актуван с АОС № 2689/10.03.2016 
г. 

2. Правото на ползване  да се учреди в условие на публичен търг с явно 
наддаване съгласно Наредбата на Общински съвет – Каварна за срок от  5 (пет) години 

за поставяне на бунгала за съхранение на риболовен инвентар и местостоянка за лодки. 
3. Определя начална тръжна годишна цена за правото на ползване в размер на 

240 лв.  

4. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от закона 
действия. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено 
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РЕШЕНИЕ №78 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласие си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинската част от 12 кв.м., актувани с АОС № 5548/24.02.2016 г., 
представляващи част от поземлен имот с идентификатор 35064.501.1699 по КККР на 
Каварна, общ. Каварна; стар идентификатор кв.14, парцел ІІ-1641, целият с площ 554 
кв.м., в който собствениците Георги Петков Колев, Веселина Георгиева Колева и 
Пламен Николов Петков участват с 542 кв.м. съгласно нотариален акт  № 63, т. ІV, д.№ 
554/2015г., нот. акт.№ 115, т.ІІІ, дело № 1271/1998 г., нот. акт № 116 т.ІІІ, дело № 
1272/1998 г., нот. акт. № 117 т. № ІІІ, дело № 1273/1998г. нот. акт № 593, т.І, дело 
576/1961 г. , нот.акт № 160, т.І, дело № 377/1989 г. 

2. Дава съгласие си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинската част от 38 кв.м., актувани с АОС № 5549/24.02.2016 г., 
представляващи част от поземлен имот с идентификатор 35064.501.1659 по КККР на 
Каварна, общ. Каварна; стар идентификатор кв.14, парцел ІІ-1641, целият с площ 300 
кв.м., в който собствениците Георги Петков Колев, Веселина Георгиева Колева и 
Пламен Николов Петков участват с 262 кв.м., съгласно нотариален акт  № 63, т. ІV, д.№ 
554/2015 г., нот. акт.№ 115, т.ІІІ, дело № 1271/1998г., нот. акт № 116 т.ІІІ, дело № 
1272/1998 г., нот. акт. № 117 т. № ІІІ, дело № 1273/1998 г. нот. акт № 593 т.І, дело 
576/1961 г. , нот.акт № 160, т.І, дело № 377/1989 г. 

3. Определя цена на общинската част от имотите общо 50 кв.м в размер 
на 500,00лв. съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  

4. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 
закона действия по продажбата на имота. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено 

 

 
РЕШЕНИЕ №79 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинската част от 277 кв.м. актувани с АОС № 5534/22.01.2016 г., 
представляващи част от поземлен имот с идентификатор 35064.501.2397 по КККР на 
град Каварна, община Каварна, по действащият регулационен план кв.51, парцел 
ХХХV-2397, целият с площ 543 кв.м в който собственикът Феонекс ЕООД участва с 
500 кв.м. съгласно постановление № 142, т.Х, д. № 2943/24.10.2014 г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1715,00 лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
___________________________________________________________________ 
Има издадена заповед.Предстои плащане и сключване на договор. 

 

 
РЕШЕНИЕ №80 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинската част от 277 кв.м., актувани с АОС № 5545/29.01.2016 г., 
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представляващи част от поземлен имот с идентификатор 72693.600.127 по КККР на 
село Топола, КК „Карвуна”, местност Иканталъка, община Каварна, по действащия 
регулационен план кв.14, парцел V, целият с площ 9247 кв.м., в който собственикът 
„Озон Комерс” ЕООД участва с 8970 кв.м. съгласно нот. акт № 42, т. VІІІ, дело № 
1229/2012 г., вх. рег. № 2312 от 05.09.2012 г. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 19 900,00 лв.  

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 
закона действия по продажбата на имота. 
___________________________________________________________________ 
Има издадена заповед.Предстои плащане и сключване на договор. 

 
 

 
РЕШЕНИЕ №81 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 
изкупуване на общинската част от 326 кв.м, представляващи част от сграда с 
идентификатор 12173.8.208.1 по КККР на с. Вранино, община Каварна, актувана с АОС 
№ 5552/09.03.2016 г., в която собственикът Стоян Андреев Стоянов участва с 325 кв.м 
съгласно договор № 155 т.ІІІ, вх.р. № 1073/15.02.2016 г. 

Определя цена на общинската част от сградата в размер на 4240,00 лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
2. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 

чрез изкупуване на общинската част от 325 кв.м, представляващи част от сграда с 
идентификатор 12173.8.209.1 по КККР на с. Вранино, община Каварна, актувана с АОС 
№ 5551/09.03.2016 г., в която собственикът Стоян Андреев Стоянов участва с 325 кв.м 
съгласно договор № 156 т.ІІІ, вх.р. № 1074/15.02.2016 г. 

Определя цена на общинската част от сградата в размер на 4240,00 лв. 

съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от 

закона действия по продажбата на имота. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 
 

РЕШЕНИЕ №82 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 6 от Закона за 
пътищата и чл.15, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата 
Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие Община Каварна да придобие безвъзмездно право на 
собственост върху участъка от републиканската пътна мрежа на територията на град 
Каварна обхваща следните улици:  

- от км 40+218 до 45+100 дясно, обща дължина на пътната отсечка е 6,965 км 
(град Каварна – улица „Добротица”, ул. „България”, ул.„Георги Кирков”, ул. „Любен 
Каравелов, ул. „Христо Ботев”, ул. „Сава Ганчев”, ул. „Черноморска”) със следните 
мотиви:  

- участъка от пътя се припокрива изцяло с уличната мрежа на града; 
- осигурява транспортна връзка на жителите на община Каварна до плажа на 

града; 
- свързва урбанизирана територия с обходни пътища от републиканската пътна 

мрежа. 
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2. Упълномощава кмета на Общината да извърши необходимите от закона 
действия. 
___________________________________________________________________ 
В процес на изпълняване. Налице е сключен протокол за споразумение. Изчаква се 
решението на Министерски съвет. 
  

 
РЕШЕНИЕ №83 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Упълномощава кмета на общината да започне процедура за провеждане на 
конкурс за управление на: „МБАЛ-Каварна” ЕООД, „Бизоне” ЕООД и 
„Каварна”ЕООД. 

2. Упълномощава кмета на общината да назначи временно изпълняващи 
управители на: „МБАЛ-Каварна” ЕООД, „Бизоне” ЕООД и „Каварна”ЕООД до 
провеждане на конкурс. 
___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 

 
 

РЕШЕНИЕ №84 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ 
Общинският съвет – Каварна реши:  

Дава предварително съгласие на Димитра Иванова Байчева, съгласно 
молба № ПС-06-82/18.02.2016г., управител на  „АГРОДЕС А А” ООД с ЕИК 
202481666, с адрес гр.Каварна ул.„Г.С.Раковски” № 42А, за определяне на 

трасе за линейна инфраструктура съгласно проект за Парцеларен план на обект 
„Захранващ 20кV електропровод от съществуващ ВЕЛ Чунчево от ПИ 
35064.35.69 до ПИ 35064.116.13 по КККР на гр.Каварна”, засягащ поземлени 
имоти в землището на гр.Каварна, през общински поземлен имот в землището 
на гр.Каварна, с идентификатори: 35064.35.69 -полски път, 35064.36.12 -полски 
път и 35064.39.83 -полски път, необходимо им за процедурата за утвърждаване 
на трасето по парцеларния план пред Комисията за земеделските земи към 
Министерството на земеделието и храните.    
__________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ №85 

На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от 
ЗУТ, при наличие на обстоятелства по чл. 134, ал. 2, т. 4, и чл. 62а, ал. 2 от ЗУТ 
Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за изменение на регулационния план в частта за УПИ VІІ-
за парк и УПИ ХLVІ-за озеленяване в кв. 5 по регулационния план на гр. Каварна с цел 
урегулиране на улица, преминаваща през тях. 

2. Одобрява задание за изработването на проект за изменение на 
регулационния план на гр. Каварна в частта му за кв. 5, засягащ УПИ XI-2361, УПИ 
XII-2361, УПИ  XL-3414, УПИ XVI-2421, УПИ XVII-2364, УПИ XV-2362, УПИ XVIII-
2365, УПИ XX-2363, УПИ XIX-4155, УПИ XLIII-4156, УПИ XXII-2370, УПИ XXIII-
2369, УПИ XXIV-2371, УПИ XXI-2370, УПИ XXV-2371, УПИ XXIX 2372, УПИ 
XXVIII-2373, УПИ XXVII-2374, УПИ XXVI-2375, УПИ XXX-2375, УПИ XXXIII-2376, 
УПИ XXXII-3059, УПИ XXXI-3083, УПИ VІІ-за парк и УПИ ХLVІ-за озеленяване с 
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цел урегулиране на улица, преминаваща през УПИ VІІ-за парк и УПИ ХLVІ- за 
озеленяване. 

3. Разрешава допускане изработването на проект за изменение на 
регулационния план на гр. Каварна в частта му за кв. 5, засягащ УПИ XI-2361, УПИ 
XII-2361, УПИ  XL-3414, УПИ XVI-2421, УПИ XVII-2364, УПИ XV-2362, УПИ XVIII-
2365, УПИ XX-2363, УПИ XIX-4155, УПИ XLIII-4156, УПИ XXII-2370, УПИ XXIII-
2369, УПИ XXIV-2371, УПИ XXI-2370, УПИ XXV-2371, УПИ XXIX 2372, УПИ 
XXVIII-2373, УПИ XXVII-2374, УПИ XXVI-2375, УПИ XXX-2375, УПИ XXXIII-2376, 
УПИ XXXII-3059, УПИ XXXI-3083, УПИ VІІ-за парк и УПИ ХLVІ-за озеленяване с 
цел урегулиране на улица, преминаваща през УПИ VІІ-за парк и УПИ ХLVІ-за 
озеленяване. 

4. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши последващите законови 
действия. 
___________________________________________________________________ 
Няма движение по преписката. Има постъпила жалба срещу решението. 

    

 
РЕШЕНИЕ №86 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие Община Каварна да участва като партньор на Асоциация 
„ProActiv pentru Comunitate” в проектно предложение за „Стратегическо партньорство” 
по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” по Програма 
ЕРАЗЪМ+ към ЕК. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващите действия. 
___________________________________________________________________ 
 

 
РЕШЕНИЕ №87 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 
от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Каварна:  

1.  Дава съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество с гр. 
Южен, Одеска област, Украйна, насочено към подпомагане размяната на добри 
практики и разработването на съвместни инициативи в следните области: 

− споделяне на взаимен опит и подпомагане изпълнението на мероприятия 
чрез обмен на делегации и работни групи; 

− устойчиво развитие на местните власти; 

− икономическо развитие; 

− развитие на здравеопазването и социалните дейности; 

− създаване на контакти между неправителствени организации; развитие на 
науката, образованието и културата;  

− развитие на търговията, услугите, спорта и туризма; 

− изпълнение на екологични проекти. 
2. Споразумението за сътрудничество, подписано от двете страни, да се внесе 

за одобрение от Общински съвет.  
3. Възлага на кмета на Община Каварна Нина Ставрева да предприеме всички 

необходими действия в изпълнение на решението. 
___________________________________________________________________________ 
Изпълнено 
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По Протокол № 8/ 26 април 2016 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 88 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 
42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Общинският  
съвет – Каварна реши: 

1. Одобрява годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 
общинския план за развитие 2014-2020 на община Каварна за 2015 година 
съгласно приложение № 1. 

2. Годишният доклад да се публикува на страницата на общината в 
интернет и да се изпрати на председателя на Областния съвет за развитие гр. 
Добрич.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 89 

             На основание чл. 141, ал. 1 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, и писмо с вх. № 198/18.04.2016 
година от управителя на „Каварна” ЕООД  Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласието си общинско дружество „Каварна” ЕООД да участва в 
процедура по отдаване под наем на част втора от морски плаж „Каварна”. 

2. Задължава управителя на „Каварна” ЕООД да извърши всички необходими 
действия по сключване на договор за наем. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено.  

 
 

РЕШЕНИЕ №90 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон  
Общинският съвет – Каварна отлага разглеждането на годишните финансово-
счетоводни отчети на „Каварна” ЕООД  град Каварна, „Бизоне” ЕООД  град Каварна, 
„МБАЛ Каварна” ЕООД  град Каварна и „Медицински център I Каварна” ЕООД  град 
Каварна за следващото заседание. 
___________________________________________________________________ 
Отложено.  

 
РЕШЕНИЕ №91 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 83, ал. 2  от Закона за публичните финанси и чл. 16, ал. 8 
от Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местнитe дeйности и за 
съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна 
Общинският съвет - Каварна одобрява бюджетната прогноза за периода 2017 - 2019 г. 
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община 
Каварна съгласно приложение № 2.  
___________________________________________________________________ 
Предоставен проекто- бюджет за 2017-2019 
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РЕШЕНИЕ №92 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
Постановление № 67 на Министерския съвет за заплатите в бюджетните 
организации и дейности и приложение № 5 към чл. 2, т. 4 към същото 
Постановление Общинският  съвет – Каварна определя размера на основните 
месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Каварна от 
01.05.2016 г. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ №93 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна 
реши: 

1. Подкрепя кандидатстването за финансиране по Програма за развитието на 
селските райони за периода 2014-2020 г. по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 
наследство на селата” на църковното настоятелство на храм „Св. Успение Богородично”. 

2. Дейностите по проект „Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. 
Успение Богородично” гр. Каварна, община Каварна по подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата” по Програма за развитието на селските райони за 
периода 201-2020 г. отговарят на приоритетите, заложени в общинския план за развитие 
на община Каварна 2014 - 2020 г. 
___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнени. 

 
РЕШЕНИЕ №94 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна 
реши: 

1. Подкрепя кандидатстването за финансиране по Програма за развитието на 
селските райони за периода 2014-2020 г. по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 
наследство на селата” на църковното настоятелство на храм „Свети Апостоли Петър и 
Павел”. 

2. Дейностите по проект „Основен ремонт и реконструкция на храм „Свети 
Апостоли Петър и Павел” с. Българево, община Каварна по подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата” по Програма за развитието на селските райони за 
периода 201-2020 г. отговарят на приоритетите, заложени в общинския план за развитие 
на община Каварна 2014 - 2020 г. 
___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнени. 

 
 

РЕШЕНИЕ №95 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна 
реши: 

1. Подкрепя кандидатстването за финансиране по Програма за развитието на 
селските райони за периода 2014-2020 г. по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
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свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 
наследство на селата” на църковното настоятелство на храм „Свети Архангел Михаил”. 

2. Дейностите по проект „Основен ремонт и реконструкция на храм „Свети 
Архангел Михаил” с. Българево, община Каварна по подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата” по Програма за развитието на селските райони за 
периода 201-2020 г. отговарят на приоритетите, заложени в общинския план за развитие 
на община Каварна 2014 - 2020 г. 
___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 

 

 
РЕШЕНИЕ №96 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ и 
чл. 41 ал. 2 от ЗОС Общинският съвет – Каварна одобрява пазарна наемна цена 
на земеделска земя – пасища и мери, както следва:  

14. За землище село Българево, община Каварна – 2,24 лв./дка. 
15. За землище село Вранино, община Каварна – 2,36 лв./дка. 

___________________________________________________________________ 
Изпълнява се. 

 
РЕШЕНИЕ №97 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и предложение 
1 от ал. 3 от ЗОС Общинският съвет – Каварна обявява от публична в частна 
общинска собственост сградата с идентификатор 35064.501.1504.1 по КККР на 
град Каварна с площ от 1150 кв.м, брой етажи 1, находяща се на улица „Стефан 
Караджа” № 35.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено.Има съставен АЧОС. 

 

 
РЕШЕНИЕ №98 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 
23, ал. 2 от НРПУРОИ и искане с вх .№ ПС-06-1044/28.12.2015 г.  Общинският 
съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласието си да се учреди на Районна Прокуратура - Каварна 
безвъзмездно право на управление върху част от имот-  частна общинска 
собственост, с площ от 271,56 кв.м., целия с площ от 316,56 кв.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 № 4797/05.03.2010 г., за нуждите на 
Районна Прокуратура – Каварна, за срок от 10 (десет) години.  

2. Упълномощава кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
последващи действия.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено.Има изададена заповед, предстои подписване на договор. 

 
 

РЕШЕНИЕ №99 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 
23, ал. 2 от НРПУРОИ и искане с вх. № РД-01-2097/08.04.2016 г. , Общинският 
съвет – Каварна реши: 
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1. Дава съгласието си да се учреди на Областна служба „Изпълнение на 
наказанията” Добрич безвъзмездно право на управление върху част от имот - частна 
общинска собственост, едно помещение и прилежащото към него помещение за архив с 
обща площ от 31,50 кв.м., цялата сграда с площ от 316,56 кв.м., представляваща 
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 № 4797/05.03.2010 г., за нуждите на Пробационна служба – звено 
Каварна, за срок от 10 (десет) години.   

2. Упълномощава кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
последващи действия.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. Има изададена заповед, предстои подписване на договор 

 
 

РЕШЕНИЕ №100 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 
23, ал. 2 от НРПУРОИ и искане с вх.№ РД-01-2098/08.04.2016 г.  Общинският 
съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласието си да се учреди на Областно звено  „Охрана” Добрич 
безвъзмездно право на управление върху част от имот - частна общинска собственост, 
представляващ една стая с площ от 15,50 кв.м, цялата сграда с площ от 316,56 кв.м, 
представляваща 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 № 4797/05.03.2010г., за нуждите на териториално звено – 
Каварна, за срок от 10 (десет) години.   

2. Упълномощава кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
последващи действия.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. Има изададена заповед, предстои подписване на договор 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №101 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 
23, ал. 2 от НРПУРОИ и искане с вх. № РД-01-1170/29.02.2016 г. Общинският 
съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласието си да се учреди на Министерството на земеделието 
и храните безвъзмездно право на управление върху самостоятелен обект с 
идентификатор 35064.501.1550.1.5 по КККР на град Каварна, община Каварна, 
област Добрич, с площ от 205,00 кв.м., представляващ част от административна 
сграда, находяща се в град Каварна, ул. „България” №59, ет. 2, с идентификатор  
35064.501.1 по КККР на град Каварна, община Каварна, построена в поземлен 
имот с идентификатор 35064.501.1550 по КККР на град Каварна, актуван с АОС 
№ 5161/11.01.2013 година, за нуждите на Общинска служба по земеделие 
Каварна, за срок от 10 (десет) години.   

2. Упълномощава кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
последващи действия.  
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. Има изададена заповед, предстои подписване на договор 

 
 

РЕШЕНИЕ №102 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 3 от 
Закона за защита при бедствия, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 58  от НРПУРОИ и 
докладна записка с вх.№ РД-01-1811/28.03.2016 г. Общинският съвет – Каварна 
реши: 

І. Дава съгласието си да се предоставят за безвъзмездно право на 
ползване на Районна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- 
Добрич, за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението”- Каварна следните вещи -общинска собственост: 

Технически средства за оказване на помощ на населението при 

бедствия: 

1. Моторна отводнителна помпа „HONDA” WB XT, Дв.№ GCABT – 
2405744 и принадлежности към нея, заведена в Инвентарната книга на Общината 
под инвентарен № 17 сметка 2060; 

2. Електрическа отводнителна помпа „BEST” № CF7 20 00024 и 
принадлежности към нея, заведена в Инвентарната книга на Общината под 
инвентарен № 2, сметка 9909; 

3. Генератор за ток „PROKLASIK” 5000 и принадлежности към него, 
заведена в Инвентарната книга на Общината под инвентарен № 19 сметка 2060; 

Комплект със специално оборудване за оказване на помощ при 

катастрофи. заведен в Инвентарната книга на Общината под инвентарен 

№1, сметка 2049, включващ: 
1. Прикачно ремарке с надстройка за аварийно–спасителна техника, 

модел DBM 750. 
2. Хидравличен помпен агрегат, модел 6R, монтиран на стандартна 

тръбна рамка с вградени 2 броя макари и два гъвкави тръбопровода с дължина 20 
метра.  

3. Хидравличен разпъвач, модел LSP 40 EN. 
4. Хидравличен режещ инструмент, модел LS-200-EN 
5. Хидравличен разпъващ цилиндър LTR 12/575 EN 
6. Комплект пневматични повдигателни възглавници „VETTER”, 

модел 1/6, 1 бар, състоящ се от:  
- възглавници с диаметър 610 мм – 2 бр. 
- редуцир вентил – 1 бр. 
- двоен предпазен контролер – 1 бр. 
- маркучи с дължина по 5 метра – 2 бр. 
-  чанта за съхранение – 1 бр. 
7. Мото лебедка, модел MULTI – KBF, комплект с двигател и: 
- макари – 2 бр. 
- синджири – 2 бр. 
ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. Има изададена заповед, предстои подписване на договор 

 
РЕШЕНИЕ №103 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и искане с вх.№ ПС-06-184/24.03.2016 г., 
Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна 
чрез изкупуване на общинската част от 85 кв.м., актувани с АОС № 5556/28.03.2016 г., 
представляваща част от поземлен имот с идентификатор 05009.511.216 по КККР на 
с.Божурец, СО Божурец, община Каварна, по действащия регулационен план кв.65, 
парцел ХVІ, целият с площ 747 кв.м., в който собственика Анета Стоянова Бонева, 
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участва с 662 кв.м., съгласно договор за продажба № 168, т. ІІІ, вх. рег. № 1221 от 
27.08.2002 година.. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1700,00 лв. 
съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.  

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от закона 
действия по продажбата на имота. 
__________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ №104 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка със 
Заповед № АдК-04-3/15.03.2016 г. на Областен управител на област Добрич 
Общинският съвет – Каварна отменя Решение № 56 по Протокол № 6 от заседанието на 
Общинския съвет, проведено на 01.03.2016 г. 
___________________________________________________________________ 
Отменено. 

 

 
РЕШЕНИЕ №105 

На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и 
искане с вх. № АБ-06-264/23.03.2016г. от ,,РОСА-КЪРЧАНОВ ПЕХЛИВАНОВ” ООД 
Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Одобрява задание за проектиране на ПУП-парцеларен план за  линейни 
обекти на техническата инфраструктура, представляваща изместване трасетата на 
въздушни елпроводи – СрН 20 кV и НН 220 V в имоти с идентификатори 07257.52.112 
и 07257.501.714 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план-
парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляваща 
изместване трасетата на въздушни елпроводи – СрН 20 кV и НН 220 V в имоти с 
идентификатори 07257.52.112 и 07257.501.714 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, 
обл. Добрич. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона. 
 
___________________________________________________________________ 
Внесен проект за ПУП- парцеларен план. Проекта е обявен в : ДВ бр.52 от 08.07.2016г.; 
в.”Факел” бр 27 от 25.07.2016г.;  на сайта на община Каварна- 19.07.2016г.; в кметство 
с.Българево- 14.07.2016г.; на информационното табло в Общинска администрация- 
13.07.2016г. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №106 

На основание  чл.  21, ал. 1 , т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията Общинският съвет Каварна одобрява проект за 
парцеларен план за  линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищни образувания, представляваща електропровод 20 кV за 
захранване на имот 35064.116.13 в землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич от 
съществуващ стълб 3 на ВЕЛ Чунчево в имот 35064.35.69, по КККР на гр. Каварна, 
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засягащ следните имоти с идентификатори: 35064.35.69, 35064.36.12, 35064.37.73, 
35064.39.83 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич. 
__________________________________________________________________ 
Решението е обнародвано в ДВ бр.108 от 20.05.2016г. 

 
 

РЕШЕНИЕ №107 

На основание  чл.  21,  ал. 1, т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона 
за устройство на територията и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, 
Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Отменя решение № 67 по протокол № 6 от заседание на Общински съвет 
Каварна проведено на 01.03.2016 г. 

2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-
парцеларен план 

3. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план-
парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образования, представляващ захранващ водопровод 
за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) 
и имот с идентификатор 72693.154.24, по КККР на с. Топола, общ. Каварна от водоем 
на ИА ,,Пътища”, гр. Добрич, преминаващ през имоти с идентификатори 72693.600.113, 
72693.154.38, 72693.154.37, 72693.154.30, 72693.154.28 и 72693.154.24 по КККР на с. 
Топола, общ. Каварна. 

4.  На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ решението да се публикува в местен 
вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на определените 
за това места в сградата на Общинска Администрация Каварна и в Кметство село 
Топола, общ. Каварна. 
___________________________________________________________________ 
Внесен проект за ПУП-парцеларен план.  
Проектът е обявен  
- в Държавен вестник бр. № 55 от 19.07.2016г. 
-на сайта на община Каварна на 09.08.2016 г. 

 

 
РЕШЕНИЕ №108 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация Общинският съвет – Каварна избира общинския 
съветник Кирил Александров Бахнев за член на Постоянната комисия по духовни 
дейности – образование, култура и проблеми на младежта и за член на Постоянната 
комисия по териториално развитие и комуникации. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено от ОбС Каварна. 

 
 

РЕШЕНИЕ №109 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната 
Общинският съвет – Каварна одобрява отчета за средствата за командировки на кмета 
на община Каварна за периода 06.11.2015 г. – 31.12.2015 г. и за периода 01.01.2016 г. – 
31.03.2016 г. съгласно приложение № 3 и приложение № 4.  
___________________________________________________________________ 
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Отчета е одобрен. 
 
  

РЕШЕНИЕ №110 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната 
Общинският съвет – Каварна одобрява отчета на председателя на общинския съвет на 
разходите за командировки в страната за периодите 06.11.2015 г. – 31.12.2015 г. и 
01.01.2016 г. – 31.03.2016 г. съгласно приложение № 5.  
___________________________________________________________________________
Отчета е одобрен. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
По Протокол № 9/ 31 май 2016 г. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 111 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 22. от Наредба 22/14.12.2015 г. на 
МЗХ  Общинският съвет  – Каварна реши: 

1. Дава съгласие при одобряване кандидатурата на СНЦ „МИГ Каварна – 
Шабла“ и подписване на договор по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии по ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. да бъдат предоставяни средства за 
временна финансова помощ от бюджета на община Каварна в размер на 15 000 лв., 
необходими  за управление на стратегията за ВОМР.  

2. След възстановяването на средствата от Държавен фонд „Земеделие“ - 
„Разплащателна агенция“ на СНЦ „МИГ Каварна - Шабла“, в 5 (пет) дневен срок, 
същите следва да бъдат възстановени по бюджета на община Каварна. 
Изпълнено 

 

 
РЕШЕНИЕ № 112 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС Общинският 
съвет – Каварна реши:  

1. Дава съгласие за разделяне на ПИ с идентификатор 12173.17.184 по КККР 
на с. Вранино, общ. Каварна, с площ 45,461 дка, с начин на трайно ползване – пасище, 
като от него се образуват два нови имота. 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши законовите действия по 
разделянето на имота. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 
РЕШЕНИЕ № 113 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 82 от 
Закона за държавния бюджет за 2016 година, чл. 23, ал. 2 от НРПУРОИ и искане с вх. 
№ РД-01-2253/15.04.2016 г. Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се учреди на Националния осигурителен институт 
безвъзмездно право на управление върху част от самостоятелен обект с идентификатор 
35064.501.976.4 по КККР на град Каварна, община Каварна, област Добрич с площ 
22,50 кв.м., представляващ част от административна сграда с площ 329 кв.м., находяща 
се в град Каварна, ул. „Добротица” № 34, построена в поземлен имот с идентификатор 
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35064.501.976 по КККР на град Каварна, актуван с АПОС № 108/16.12.2011 година, за 
нуждите на Териториално поделение - Добрич, за срок от 5 (пет) години.   

2. Упълномощава кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
последващи действия.  
__________________________________________________________________ 
Изпълнено. Има изададена заповед, предстои подписване на договор 
 
РЕШЕНИЕ № 114 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 19, ал. 2  от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б 
от Правилника за прилагането на закона за социално подпомагане Общинският съвет 
приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Каварна за периода 
2016–2020 г. съгласно приложение № 1. 
__________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 
 

 

 
РЕШЕНИЕ № 115 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2  и ал. 3 от Закона за социалното 
подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагането на Закона за социално 
подпомагане Общинският съвет реши: 

1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги в община Каварна 
за 2017 г. съгласно приложение № 2. 

2. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на плана. 
___________________________________________________________________ 
В процес на изпълнение. 
 

 
РЕШЕНИЕ № 116 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК 
Общинският съвет – Каварна отменя точка 4 в Решение № 69 по Протокол № 6 от 
заседанието на Общинския съвет, проведено на 01.03.2016 г.  
___________________________________________________________________ 
Към решение № 69 от 2016 г. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
По Протокол № 10/28 юни 2016 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 117 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето 
Общинският съвет – Каварна приема Програма за закрила на детето на община Каварна 
за 2016 година съгласно приложение № 1.  
___________________________________________________________________ 
Изпълненява се. 
 

 

 
РЕШЕНИЕ № 118 
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           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Отменя Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна, приета с Решение № 4 по протокол № 21 от 
27.01.2009 г. на Общинския съвет на община Каварна и влиза в сила от деня на 
приемането й, изменена с Решение № 137 по протокол № 23 от 31.03.2009 г., изменена 
и допълнена с Решение № 23 по протокол № 35 от 26.02.2010 г., изменена и допълнена 
с Решение № 204 по протокол № 17 от 18.12.2012 г., допълнена с Решение № 153 по 
протокол № 28 от 16.12.2013 г., изменена с Решение № 39 по протокол № 32 от 
1.04.2014 г. изменена с   Решение № 30 по протокол № 40 от 31.03.2015 г., изменена с 
Решение № 54 по протокол № 42 от 26.05.2015 г. 

2. Приема Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество съгласно приложение № 2. 
___________________________________________________________________ 
Наредба № 2 влязла в сила. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 119 

           На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с чл. 35, ал. 3 от същия закон, чл. 46 ал. 1 от НРПУРОИ и молба с вх. № ПС-06-
345/18.05.2016 г. от „Георги Велков” ЕООД с ЕИК 124715010 Общинският съвет - 
Каварна реши: 

1. Определя пазарна цена в размер на 78 595 лв. (седемдесет и осем хиляди 
петстотин деветдесет и пет лева) съгласно оценка, изготвена от оценител на имоти, за 
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9881 по КККР на гр. 
Каварна, ул. „Марица”, актуван с АОС № 5192/2013 г., с площ от 2 914 кв.м, на „Георги 
Велков” ЕООД с ЕИК 124715010, с управител Георги Йорданов Велков, със седалище и 
адрес на управление гр. Каварна, ул. „България” № 69, като собственик на сграда с 
идентификатор 35064.501.9881.1, със застроена площ от 172 кв.м., съгласно нот. акт № 
91, т. ІV, р. 1129/22.04.2013 г. и право на строеж върху част от имота.  

2. Упълномощава Кмета на Община Каварна да издаде заповед и да сключи 
договор за продажба.  
___________________________________________________________________ 
Има издадена заповед. Предстои плащане и сключване на договор 

 
 

РЕШЕНИЕ № 120 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 75, ал. 1 от 
Закона за подземните богатства, чл. 56, ал. 3, чл. 57 и чл. 59б, ал. 3, т. 2 от ППЗОЗЗ и 
писма вх. № РД-01-3365/ 08.06.2016 г. и вх. № РД-01-3445/13.06.2016 г. от „Проучване и 
добив на нефт и газ” АД  Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие да се предостави за временно възмездно ползване част от 
недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 07257.50.385 по 
КККР на с. Българево, община Каварна, актуван с АПОС №  186/ 20.08.2013 г., за 
изграждане на две временни работни площадки с площ от по 10 дка или общо 20 дка за 
прокарване на оценъчно–експлоатационни сондажи Е-4 Българево и Е-6 Българево и 
придружаващ воден сондаж „ТК ХГ 1 ПДНГ- Българево”, с цел извършване на геоложки 
проучвания за природен газ в находище „Българево” за срок от  5 (пет) години. 

2. Одобрява цената на правото на ползване в размер на 22 720 лв. на година, 
изготвена от оценител на имоти.   
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3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор по чл. 57 от ППЗОЗЗ 
след като „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, гр. София предоставят  
актуално решение  на комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделската 
земя. 
___________________________________________________________________ 
 
   

 
РЕШЕНИЕ № 121 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4  от ЗОС и ал. 39, ал. 1 от 
Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  Общинският съвет реши: 

1. Дава съгласие да се учреди на „В и К”ООД гр. Добрич със седалище и адрес 
на управление гр. Добрич, бул. „Трети март” № 59, представлявано от инж. Петър 
Калчев – управител, безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху 
движими общински вещи, представляващи: 

- помпа за отпадъчни води DW VOX 200;  
- пневматичен разходомер със суматор за протекли води. 
2. Упълномощава кмета на общината да извърши правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. Има издадена заповед, предстои подписване на договор 

 
 

РЕШЕНИЕ № 122 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинският 
съвет – Каварна дава предварително съгласие на „Кей Енд Ес Енерджи” ЕООД с 
ЕИК124663019, с адрес гр. София, ул. „Твърдишки проход” № 23, ет. 3, офис №10-11, 
представлявано от Каталина–Кристиана Драгой, за определяне на трасе за прокарване 
на техническа инфраструктура съгласно проект за ПУП-ПП на обект „Оптичен кабел от 
ПИ 35064.14.19 до ПИ 35064.11.26 по КККР на гр.Каварна” през общински поземлени 
имоти с начин на трайно ползване – „полски път” в землището на с. Селце и гр. 
Каварна, с идентификатори: ПИ 66113.19.117 по КККР на с. Селце и ПИ 35064.11.12,  
35064.11.94, 35064.16.97, 35064.14.74 по КККР на гр. Каварна 
 
___________________________________________________________________ 
Изпълнено. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 123 

На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и 
искане с вх. № АБ-06-526/31.05.2016 г. от ,,КЕЙ ЕНД ЕС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 
Общинският съвет - Каварна реши:               

1. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-
парцеларен план 

2. Разрешава изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект 
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 
образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от 
ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба 
в имот с идентификатор 35064.14.19 в землище гр. Каварна, общ. Каварна, със следните 
засегнати имоти: 35064.11.26, 35064.11.12, 35064.11.94, 35064.16.97, 35064.14.74, 
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35064.14.19 в землище гр. Каварна, общ. Каварна и имот с идентификатор 66113.19.117 
в землище с. Селце, общ. Каварна. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона.  
___________________________________________________________________ 
Внесен проект за ПУП-парцеларен план.  
Проектът е обявен  
- в Държавен вестник бр. № 58 от 26.07.2016 
-във факел бр. 28 от 01.08.2016 
-на сайта на община Каварна на 29.07.2016 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 124 

На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и 
искане с вх. № АБ-06-525/31.05.2016 г. от ,,ВГ-4“ ЕООД Общинският съвет Каварна:               

1. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-
парцеларен план. 

2. Разрешава изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект 
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 
образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от 
ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.26.74 до съществуваща оптична мрежа в 
имот с идентификатор 35064.20.129 – път от републиканската пътна мрежа в землище 
гр. Каварна, общ. Каварна, със следните засегнати имоти: 35064.26.74, 35064.26.157, 
35064.26.160 и 35064.20.129 в землище гр. Каварна, общ. Каварна. 

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона.  
___________________________________________________________________ 
Решението е  
-обявено във вестник ,,факел“ бр. 28,  
-поставено е съобщение на информационното табло в Общинска администрация 
Каварна на 26.07.2016г. 
-съобщение на сайта на Община Каварна на 29.07.2016г. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 125 

На основание  чл.  21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, при наличие на основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 от  ЗУТ, във 
връзка с чл. 110, ал. 1, т.2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и искане с вх. № АБ-06-
556/09.06.2016 г. от Венета Димитрова Туджарова Общинският съвет – Каварна реши: 

4.  Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план – изменение 
на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна. 

5.  Разрешава изработването на проект за Подробен устройстевн план – 
изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна, общ. Каварна, в обхват УПИ 
VІ-1124 отреден за ,,жилищно строителство и магазини“,  УПИ ХІ - 1047 и улици ,,Г. С. 
Раковски“ и ,,Царевец“. 

6.  Дава съгласие за разрешаване изработване и одобряване на проект за 
изменение на регулацията на гр. Каварна в част за кв. 34 съгласно приложената скица–
предложение, в качеството на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, а именно 
собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124 по КККР на гр. Каварна, общ. 
Каварна, на ул. ,,Г. С. Раковски“ и на ул. ,,Царевец“, които са непосредствено засегнати 
от предвижданията на подробния устройствен план; 
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7.  Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия 
съгласно закона. 

5. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се публикува в местен 
вестник, на интернет страницата на общината, да се постави обявление на определените 
за това места в сградата на общинска Администрация Каварна. 
__________________________________________________________________ 
Внесен е проект за ПУП-ПР, който се съобщава на заинтересованите лица 
 
РЕШЕНИЕ № 126 

На основание  чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от 
Търговския закон Общинският съвет – Каварна реши: 

1.Приема годишния финансово-счетоводен отчет на „Каварна”ЕООД  гр. 
Каварна. 

2.Приема финансовия резултат на „Каварна”ЕООД гр. Каварна, който е загуба в 
размер на 69 512,41 лв., като същия се отнесе като непокрита загуба от минали години. 

3.Не приема годишния финансово-счетоводен отчет на „Бизоне” ЕООД  гр. 
Каварна. 

4.Не приема финансовия резултат на „Бизоне”ЕООД гр. Каварна, който е загуба 
в размер на 25 000 лв., като същия се отнесе като непокрита загуба от минали години. 

5.Приема годишния финансово-счетоводен отчет на „МБАЛ Каварна”ЕООД  гр. 
Каварна. 

6.Приема финансовия резултат на „МБАЛ Каварна”ЕООД гр. Каварна, който е 
загуба в размер на 98 042,46 лв., като същия се отнесе като непокрита загуба от минали 
години. 

7.Приема годишния финансово-счетоводен отчет на „Медицински център I 
Каварна”ЕООД  гр. Каварна. 

8.Приема финансовия резултат на „Медицински център I Каварна”ЕООД гр. 
Каварна, който е загуба в размер на 18 932,59 лв., като същия се отнесе като непокрита 
загуба от минали години. 
___________________________________________________________________ 
 

 

 
РЕШЕНИЕ № 127 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет -Каварна дава 
съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране по  Програма за развитието 
на селските райони за периода 2014-2020 г. по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура” за подобряване на инфраструктурата и облагородяване на Градски 
парк. 
 
___________________________________________________________________ 
Неизпълнено. Поради декларирането на ДФЗ, че  всяка община ще има право да 
входира по 3 проекта за кандидатстване. Община Каварна избра „Облагородяване на 
градски парк” да бъде подаден при следващо отваряне на мярката. 

 
РЕШЕНИЕ № 128 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет - Каварна дава 
съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране по  Програма за развитието 
на селските райони за периода 2014-2020 г. по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура” за рехабилитация на общински пътища: 

DOB2148 LI-9 Каварна – Балчик (с. Божурец) 
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DOB3140 – Септемврийци – Било 
DOB1149 ׀ I – 9 Каварна – Балчик (Топола – м. Икънтълъка – граница община 

Каварна – Балчик) – м. Тузла 
___________________________________________________________________ 
Неизпълнено. Избрани са други пътища. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 129 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет - Каварна дава 
съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране по  Програма за развитието 
на селските райони за периода 2014-2020 г. по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура” за ремонт на следните обекти: 

- ЦДГ „Радост 
- ЦДГ „Здравец“ 
- ЦДГ „Детелина“           
- Детска ясла „Щастливо детство“. 

___________________________________________________________________ 
Неизпълнено.Причина - Община Каварна ще подаде други три проектни предложения, 
а  обектите предмет на решението имат възможност да кандидатстват самостоятелно. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 130 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет -  Каварна дава 
съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране по  Програма за развитието 
на селските райони за периода 2014-2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура” за ремонт на СОУ „Стефан Караджа“.      
    

___________________________________________________________________ 

Неизпълнено. Причина - ограничението до 3 проекта за входиране от община. 
 

РЕШЕНИЕ № 131 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет -  Каварна дава 
съгласие Община Каварна да кандидатства  за финансиране чрез Инвестиционната 
програма за климата (ИПК) към Националния доверителен екофонд на „МБАЛ-
Каварна” ЕООД. 
 
___________________________________________________________________ 
Неизпълнено.Отказ от кандидатстване. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 132 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет -  Каварна дава 
съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране на хотел „Каварна” към 
„Каварна”ЕООД чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) към Националния 
доверителен екофонд  
___________________________________________________________________ 
Неизпълнено. Отказ от кандидатстване. 
 

 

 



 47

РЕШЕНИЕ № 133 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет -  Каварна дава 
съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране по  Програма за развитието 
на селските райони за периода 2014-2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура” за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата:  

- Видно; 
- Вранино; 
- Божурец; 
- Българево. 

___________________________________________________________________ 
Изпълнено. Община Каварна ще подаде проектното предложение в срок до 01.10.2016г. 

                           
 

РЕШЕНИЕ № 134 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Каварна приема отчета 
за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 06.11.2015 - 
13.05.2016 г.  съгласно приложение № 3. 
___________________________________________________________________ 
Приет отчет. 

 

РЕШЕНИЕ № 135 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
водите Общинският съвет -  Каварна реши: 

1. Определя представител на община Каварна в общото събрание на 
асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Добрич 
да е Нина Георгиева Ставрева – кмет на община Каварна. 

2. Определя резервен представител на община Каварна (при невъзможност 
кметът на общината да участва) в общото събрание на асоциацията по В и К в 
обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Добрич да е Елица Петрова 
Замфирова – началник на отдел „Екология и зелена система” в общинска 
администрация Каварна. 

3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията да гласува 
по дневния ред, както следва: 

     1. по т. 3 – „за”; 
     2. по т. 4 – „за”; 
     3. по т. 5 – „за”. 

___________________________________________________________________ 
Изпълнено . 
 
 
 
 
 
 


