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Препис 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 20 

 

 Днес, 07.12.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе двадесетото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват  15. Отсъства г-жа Димитричка Цанева по уважителни причини.  

 Председателят на Общински съвет – Каварна направи предложение към 

дневния ред да бъде добавена т.4 „Питания и Разни“ и го подложи на 

гласуване. 

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

„въздържали се“ приеха така направеното предложение. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

новия дневен ред с четири точки с така направеното допълнение. 

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

„въздържали се“ приеха: 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка с вх. № 622 относно Актуализация на бюджета на 

Община Каварна за 2020 година. 

 2. Докладна записка с вх. № 623 относно Упълномощаване на кмета 

на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на „ ДФ Земеделие“ 

– PA за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по 

Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018г. по Проект 

„Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

/ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. 

 3. Докладна записка с вх. № 621 относно Разкриване на социална 

услуга „Обществена трапезария“ в Община Каварна. 

 4. Питания и Разни. 
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По първа точка от дневния ред: 

 

 Докладна записка с вх. № 622 относно „Актуализация на бюджета 

на Община Каварна за 2020 година“. 

  

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ 202 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 

3, чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси, §39 от преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на  Закона 

за здравето, 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 и ФО №23 от 01.06.2020г. на 

Министерство на финансите ОБС Каварна: 

1.Приема актуализацията на бюджета на Общината за 2020г. както 

следва: 

-Актуализиран план по приходите на бюджета съгласно 

Приложение№ 1 

 било 18 223 878 лв.                                                става 18 007 414 лв. 

   

- Актуализиран план по разходите на бюджета съгласно Приложение 

№ 2  

  било 18 223 878 лв.                                              става 18 007 414 лв. 

2. Приема актуализиран списък за финансиране на капиталовите разходи за 

2020г. съгласно приложение № 3. 

3. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 4. 

4. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 

актуализацията на бюджета съгласно Приложение № 5. 

5. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните 

функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.  
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По втора точка от дневния ред: 

 

 Докладна записка с вх. № 623 относно „Упълномощаване на 

кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

„ ДФ Земеделие“ – PA за обезпечаване на 110% от размера на авансово 

плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018г. 

по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“. 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ 203 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 

1. Упълномощава кмета на Община Каварна да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие“ – РА в размер на 169 115 лв. (сто шестдесет и девет хиляди сто 

и петнадесет лева) , за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово 

плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 г. по 

проект „Изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие 

/ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна- Балчик“, 

2. Възлага на кмета да предприеме последващите действия.  

 

По трета точка от дневния ред: 

 Докладна записка с вх. № 621 относно Разкриване на социална 

услуга „Обществена трапезария“ в Община Каварна 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 204 

 На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с § 1, т. 20 от 

допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 
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 1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Обществена 

трапезария“, като местна дейност считано от 04.01.2021 г. до 30.04.2021 г.  и 

от 01.10.2021 г. до 31.12.2021г. с капацитет 50 потребители. 

 2. Дейността на услугата ще се предоставя чрез базата на „Домашен 

социален патронаж“ – Каварна . 

 3. Възлага на Кмета на община Каварна да предприеме необходимите 

дейности за кандидатстване, организиране и разкриване на услугата 

„Обществена трапезария“ – Каварна. 

По четвърта точка от дневен ред „Питания и разни“ 

 В тази точка бяха разгледани две постъпили питания в деловодството 

на Общински съвет – Каварна, както и отговорите към тях от кмета на 

Община Каварна г-жа Елена Балтаджиева. Едното питане, входирано на 

20.11.2020г. от г-н Георги Йорданов – общински съветник  от МК „Атака“ 

относно минералните извори на територията на община Каварна. А другото 

питане от 02.12.2020г. от г-жа Нина Ставрева – общински съветник от 

групата на „БСП за България“ и г-жа Мима Василева – независим общински 

съветник. В това питане бяха отправени 3 въпроса относно процедурата по 

сметосъбиране и сметоизвозване, а именно: 1. На какъв етап е 

финализирането на процедурата. 2. Как ще бъде обезпечена дейността? и 3. 

Ще бъде ли проведена обществена поръчка за закупуване на сметосъбираща 

и сметоизвозваща техника за обезпечаване на дейността на Общинско 

предприятие „Чиракман“. На поставените въпроси от общинските 

съветници беше отговорено писмено от кмета на община Каварна, а 

общинските съветници бяха удовлетворени от изчерпателните отговори. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна информира аудиторията 

и за две постъпили докладни от ВИД на „Каварна“ ЕООД Дарина Мирчева 

по отношение на проблемното състояние в настоящия момент на самото 

дружество, които ще бъдат включени в дневния ред на следващо заседание 

на Общински съвет – Каварна и ще бъдат разгледани обстойно. 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 


