
 
 

Отчет 
 за дейността на Общински съвет – Каварна и неговите комисии 

за периода 01.05.2020 г. - 30.11.2020 г. 
  

 Организацията и дейността на Общинския съвет на община Каварна 

се осъществяват съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, действащото законодателство и разпоредбите на 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   

През отчетния период Общинският съвет проведе 9 заседания,, 

свикани по инициатива на председателя. Общото време за обсъждане и 

вземане на решения на тези заседания е 25 часа и 47 минути. Присъствие на 

общинските съветници на заседанията на общинския съвет: 

 

Заседание № 

/дата 

Присъствали 

 

Отсъствали 

По 

уважителни 

причини 

По неуважителни 

причини 

12/22.05.2020 г. 16 1  

13/04.06.2020 г. 16  1 

14/30.06.2020 г. 17   

15/06.08.2020 г. 17   

16/31.08.2020 г. 14 3  

17/29.09.2020 г. 16  1 

18/27.10.2020 г. 15 1 1 

19/24.11.2020 г. 16 1  

20/07.12.2020 г. 16 1  

 

На заседанията на общинския съвет са разгледани 116 докладни 

записки. По отношение на вносителя докладните се разпределят, както 

следва: 

- внесени от кмета на общината - 83 докладни записки, три са 

оттеглени. 

- внесени от председателя на общинския съвет -  21 докладни записки; 

-внесени от общински съветници - 8 докладни записки, две са 

оттеглени. 

- внесени от кмета на с. Бъларево – 4 докладни записки  

 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

Като орган на местното самоуправление Общинският съвет – Каварна 

определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с 



осъществяването на дейностите в сферата на неговата компетентност, както 

и на други дейности, определени със закон. При осъществяване на своите 

правомощия Общинският съвет приема различни видове актове. 

Решения на Общинския съвет  

След обсъждане в комисиите и на заседания, Общинският съвет – 

Каварна прие през периода 104 решения. Четири от внесените предложения 

от кмета на общината не са приети. 

Според правомощията на общинския съвет приетите решения се 

разпределят в следните условни групи:   

 

Подзаконови нормативни актове – 1 решение 

През периода Общинският съвет прие следните нормативни актове: 

 

- приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация; 

 

Конститутивни решения – 6 броя:  

 

 - избор на членове и създаване на временна комисия за именуване на 

улици в гр. Каварна в кв. „Младост“ 2; 

 - попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет 

– Каварна; 

 - избор на членове и създаване на временна комисия за изработване 

проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от 

капитала на търговските дружества; 

 - определяне на представител на Община Каварна за участие в 

извънредно заседание на Асоциацията по B и К в област Добрич; 

 - определяне на представител на Общински съвет – Каварна в 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия; 

 - създаване и избор на членове на временна комисия за изработване 

проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация; 

 

 

 Финансови решения – 17 броя:  

 

 -  упълномощаване на кмета на Община Каварна  за издаване на Запис 

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

ДФ Земеделие за обезпечаване на 100% от размера на Данък добавена 

стойност върху авансово плащане по договори за безвъзмездна финансова 

помощ - 2 решения;  

 - отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за 

периода 07-11.2019-30.04.2020г.; 



 - годишните финансово – счетоводни отчети на дружествата, в които 

Община Каварна притежава части от капитала за 2019г.; 

 - предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ в размер на 

15 000 лв. от бюджета на община Каварна на „Каварна“ ЕООД – еднолично 

търговско дружество, собственост на община Каварна; 

 - упълномощаване на кмета на Община Каварна  за издаване на Запис 

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

Министерство на околната среда и водите за обезпечаване на 100 % от 

размера на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ 

 - отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Георгиева 

Маринова, с настоящ адрес: гр. Каварна, ал. „Патриарх Евтимий“ 3; 

 - одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на 

Община Каварна за периода 01.02.2020г. до 30.04.2020г; 

 - предоставяне на безлихвена възмездна помощ от бюджета на община 

Каварна на „Каварна“ ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост 

на община Каварна; 

 - приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година 

 - одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане 

на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 

2020 година; 

 - одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на 

Община Каварна за периода 01.05.2020г. до 31.07.2020г; 

 - одобряване на проектобюджета за 2021г. и актуализирана бюджетна 

прогноза за 2022г. и 2023г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности; 

 - разпределение на част от резерва на бюджета на Община Каварна за 

2020г.; 

 - одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на 

Община Каварна за периода 01.08.2020г. до 31.10.2020г; 

 - актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година; 

 - упълномощаване на кмета на Община Каварна  за издаване на Запис 

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

ДФ Земеделие – РА за обезпечаване на 110% от размера на авансово 

плащане по административен договор по проект; 
 

 стопански решения –  36 броя:  

 

Решенията, с които общинският съвет решава въпросите, отнасящи се 

до общинското имущество, общинските предприятия и търговските 

дружества с общинско имущество заемат най-голям дял в отчетния период 

(45,5% от всички решения).  

 

Решения, касаещи разпореждане с общинско имущество –  12 броя: 

 

-  прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце;  



- прекратяване на съсобственост между Община Каварна и „Икант 

инвест“, чрез продажба на идеални части общинска собственост в поземлен 

имот с идентификатор №72693.600.68 по КККР на с. Топола, община 

Каварна, област Добрич; 

- промяна характера на собствеността от публична в частна общинска 

собственост  на имоти, находящи се в гр. Каварна, ул. .„Добротица“  – 2 

решения ; 

-  продажба на вещи – общинска собственост;  

- прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик 

Чунчево; 

- прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна – 3 

решения; 

- прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг; 

- определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. 

Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост; 

- прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола; 

 

Решения, касаещи управление на общинско имущество – 21 броя: 

 

- прогласяване на погасено по давност  право на строеж върху 

общински поземлени имоти – 3 решения; 

- предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична 

общинска собственост – 2 решения; 

- продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. 

Каварна – 11  решения; 

- предоставяне под наем на имот публична общинска собственост – 2 

решения; 

- отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с 

начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община 

Каварна за стопанската 2020г – 2021г.; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище 

„Никола Йонков Вапцаров – 1954“ с Септемврийци, общ Каварна; 

- учредяване право на ползване за устройството на пчелин; 

 

 

Други решения – 6 броя 

 

 - актуализация на годишната програма за управление и разпореждане 

с имотите – общинска собственост – 4 решения; 

- допусната техническа грешка в годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост; 

- основно обновяване на разрушените вълнобойни съоръжения в залив 

„Болата“, изградени в поземлени имоти с идентификатори 07257.45.508 и 

07257.235.510 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, с 



което да ес приведат в съответствие с действащите в законодателството 

строителни норми за такъв тип инфраструктурни обекти“; 

 

Решения на общинския съвет относно дейността на търговските 

дружества със 100% общинско участие – 3 броя:  

 

- избор на управител на „Каварна“ ЕООД, за срок до провеждане на 

конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския 

регистър – 2 решения 

- избор на управител на „Каварна“ ЕООД 

 

 Устройство на територията – 6 броя 

 

  - разрешаване на промяна на предназначението на част от УПИ II, 

отреден „за озеленяване“ в кв. 327, гр. Каварна и одобряване на проект за 

Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. 

Каварна, в частта за УПИ II “за озеленяване“ и УПИ V „за курортна дейност 

в кв. 327“; 

 - одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на 

регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ III и  

УПИ IV, кв. 101  и ул. „Сава Ганчев“ от о. т. 226 до о. т. 227; 

 - одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на 

регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ I и 

УПИ X, кв. 81; 

 - одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за 

линеен обект за техническата инфраструктура извън границите на 

населените места и селищните образувания, представляващ електропровод 

от ВЕЛ 20 kV до нов трафопост в имот с идентификатор 35064.17.62 в 

землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич; 

 - одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на 

регулационния план на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта му за УПИ  VII, 

кв.3; 

 - одобряване на скица – предложение за изменение на регулационния 

план на с. Българево, общ Каварна, област Добрич и задание за изработване 

на план за застрояване, в обхвата на ПИ 07257.501.400, по КККР на с. 

Българево, общ Каварна, област Добрич и допускане изменението на 

регулационния план на с. Българево, общ Каварна, в частта му, обхващаща 

ПИ 07257.501.400 по КККР на с. Българево, общ Каварна и последващо 

изработване на застроителен план; 

  

 

 Участие в програми и проекти -  6 броя: 

 



 - отпускане на временен безлихвен заем от бюджета  на Община 

Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация за депо за 

отпадъци в землището на гр. Каварна“; 

 - предложение от сдружение „Младежи за Балканите“ за партньорство 

между Община Каварна, Община Шабла и сдружение „Младежи за 

Балканите“ и съвместно кандидатстване с проектно предложение по 

процедура BG16M1OP002-3.027 “Мерки за подобряване на 

природозащитното състояние на птици – 2“ по оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“; 

 - намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно 

предложение по Процедура BG14MFOP001-4.025 МИРГ – ШКБ – 2.2.1 

„Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и 

спорта на рибарската територия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – 

Каварна – Балчик; 

 - приемане на нова Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Каварна, с период на 

действие 2020 – 2024 г. 

 - включване на крайбрежните землищни масиви №29, 30, 31 и 32 по 

КККР на с. Българево, общ. Каварна в обхвата на приоритетните зони за 

въздействие в проекта за ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА КАВАРНА  за периода 2021 – 2027г.; 

 - разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ в Община 

Каварна“; 

  

 Образование, култура, младежки дейности, спорт – 6 броя 

 

 - закриване на Детска градина „Дъга“ с. Вранино, община Каварна; 

 - доклад за читалищните дейности в община Каварна; 

 - приемане на Наредба№5 за управление, разпореждане и ползване на 

спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за 

финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото 

възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна 

 - включване на училищата и детските градини от община Каварна в 

Списъка на средищните детски градини и училища през 2020/2021 учебна 

година, който се утвърждава от Министерския съвет“; 

 - включване на Детска градина „Слънце“ – с. Септемврийци и 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Белгун в списъка на 

защитени детски градини и училища през учебната 2020 – 2021 година, 

утвърждаван от Министерски съвет на Република България; 

 - утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой 

ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 

2020/2021 година. Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой 

деца в детските градини на община Каварна през учебната 2020/2021 

година; 

 



 

 Здравеопазване и социални дейности – 1 брой  

 

 - приемане на информация на изложение от д-р Християн Петров 

Зафиров – управител на „Многопрофилната болница за активно лечение – 

Каварна „ ЕООД; 

 

 Екология и устойчиво развитие – 3 броя 

 

 - одобряване и приемане на инвестиции публична общинска 

собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. 

Добрич; 

 - стимулиране  осиновяване на безстопанствените кучета на 

територията на община Каварна; 

- провеждане на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД, гр. 

Добрич; 

 

 Туризъм – няма приети решения 

  

 Други решения – 16 броя: 

 

 - преразглеждане на решение №89 по Протокол №11/ 28.04.2020г. 

 - отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за 

периода 07-11.2019-30.04.2020г.; 

 - отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2019 г.; 

 - приемане на окончателен одитен доклад на „Каварна ЕООД“; 

 - освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане 

на отделни наеми ; 

 - отмяна на решение по протокол №51 от заседание на Общинския 

съвет, проведено на 05.06.2019г. в част II.; 

 - съгласие за безвъзмездно управление от община Каварна върху 

Археологически резерват „Антична и средновековна крепост Калиакра“, за 

срок от десет години.; 

 - провеждане на конкурс за управител на „Каварна“ ЕООД, гр. 

Каварна; 

 - преразглеждане на решения №99 и №100 по Протокол №12 от 

заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020г.; 

 - наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2; 

 - изменение на решение № 264, взето в протокол № 20/28.03.2017 на 

Общински съвет – Каварна; 

 - преразглеждане на решение №138 по Протокол №14 от заседанието 

на Общински съвет – Каварна, проведено на 30.06.2020г.; 



 - извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за 

държавна финансова инспекция; 

 - приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна 

болница за активно лечение“ ЕООД; 

 - поправка на допусната техническа грешка в текстовата част на т.2 на 

Решение №169 по Протокол 17 от 29.09.2020г. на ОС Каварна за 

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг; 

 - частично изменение на Решение №136 по протокол №14 от 

30.06.2020г. на Общински съвет – Каварна. 

  

 

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

 

Постоянните комисии подпомагат общинския съвет при подготовката 

на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване. Постоянните 

комисии изпълняват своите задължения съгласно предварително определен 

график, обсъждат постъпилите документи и дават своите становища и 

проекти за решения по тях. Има 1 непроведено заседание на Постоянната 

комисия по „Образование, култура и младежки дейности“ поради липса на 

кворум. 

През отчетния период са проведени общо 58 заседания на 

постоянните комисии към Общинския съвет – Каварна. Те са разпределени 

по комисии, както следва:  

 

№ 

по  ред 
Постоянна комисия 

Брой 

заседания 

1. 
ПК по законност, етика и установяване на конфликт 

на интереси  
11 

2. 
ПК по бюджет, финанси, данъчна политика и 

еврофондове 
11 

3. 
ПК по териториално развитие и инвестиционни 

дейности 
9 

4. 
ПК по икономическо развитие - екология, земеделие 

и търговия 
9 

5. 
ПК по здравеопазване, спорт, социална политика и 

работа с малцинствата 
9 

6. ПК по образование, култура и младежки дейности 9 

 

Проведените заседания на Председателския съвет, като 

консултативен орган на председателя на общинския съвет по програмата, 

дневния ред и по други обществено значими въпроси за общината въпроси 

съгласно чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за отчетния период са 5. 



 

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

Стриктно се спазва изискването на закона за изпращане на всички 

актове на Общинския съвет в 7-дневен срок от приемането им на кмета на 

общината, на областния управител на област Добрич и на Районна 

прокуратура – Каварна.   

В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА кметът 

на общината не е връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове 

(решения) на общинския съвет. 

През отчитания период са върнати за ново обсъждане решения на 

Общинския съвет от областния управител на област Добрич, както следва: 

 

- решение 99 по протокол № 12/22.05.2020г. 

 - решение №100 по протокол 12/22.05.2020г. 

 -  решение №138 по протокол 14/30.06.2020г. 

 

 

В Административен съд – Добрич през периода не са образувани дела 

по протест от Окръжна прокуратурата – Добрич  или по жалба на Областния 

управител на Област Добрич по повод проверки по реда на надзора по 

законност. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 

КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

В изпълнение на контролните си функции общинските съветници 

през периода са отправили две питания към кмета на общината.  

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА кметът на общината изпраща 

на общинския съвет всички актове (заповеди, договори и анекси към тях), 

издадени в изпълнение на решенията. Общинският съвет не е отменил акт 

на кмета на общината.  

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

Осигурена е възможност гражданите да участват в заседанията на 

общинския съвет и на неговите комисии до периода на извънредното 

положение. На интернет страницата на общината минимум два дни преди 

заседанията на комисиите се обявява графика за провеждането им, както и 

дневния им ред, като за отчетния период няма закъснение за публикуването 

им.  

Най-малко четири дни преди заседанията на общинският съвет на 

интернет страницата на общината се обявяват поканите за заседанията с 

дневния ред. В приемната на общинския съвет е осигурена възможност на 

гражданите да се запознават с материалите за заседанията.   



През  периода нито един гражданин не се е възползвал от 

предоставената им възможност. 

 Общинският съвет изпълнява в срок задължението си по чл. 22, ал. 2 

от ЗМСМА да разгласява актовете си на населението на общината чрез 

интернет страницата на Община Каварна. 

Прието с РЕШЕНИЕ 213  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.13, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският 

съвет – Каварна приема отчета за дейността на общинския съвет и неговите 

комисии за периода 01.05.2020 г. - 30.11.2020 г. съгласно приложението. 

 


