
Препис-извлечение 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 46 

 
 

 Днес, 28.06.2022 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град 
Каварна се проведе четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет на община 
Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 16. Отсъства общинския 
съветник Мариян Алексиев. 
 

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

ДНЕВЕН РЕД 
1. Питания. 
2. Докладна записка с вх. № 313 относно приемане на Общински план за 

действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната 
стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 
2021-2030 г. 

3. Докладна записка с вх. № 321 относно откриване на процедура за определяне 
на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич. 

4. Докладна записка с вх. № 312 относно предложение за закриване на 
второстепенен разпоредител с бюджет „Култура и Домашен патронаж“, Община 
Каварна. 

5. Докладна записка с вх. № 329 относно промяна характера на общинска 
собственост от публична в частна на имот, представляващ самостоятелен обект в 
сграда. 

6. Докладна записка с вх. № 328 относно актуализация на годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 

7. Докладна записка с вх. № 311 относно предоставяне безвъзмездно право на 
ползване на общински движими вещи. 

8. Докладна записка с вх. № 315 относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна. 

9. Докладна записка с вх. № 319 относно отдаване под наем без търг или 
конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни 
дейности на територията на община Каварна. 

10. Докладна записка с вх. № 290 относно учредяване на право на ползване. 
11. Докладна записка с вх. № 310 относно предложение за бракуване и 

преоценка на движими вещи – частна общинска собственост. 
12. Докладна записка с вх. № 316 относно прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот в с. Българево, община Каварна. 
13. Докладна записка с вх. № 320 относно разрешение за поставяне на 

преместваем обект. 
14. Докладна записка с вх. № 314 относно даване на съгласие и допускане 

изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - 
Парцеларен план (ПП) за трасе на външен (захранващ) водопровод за Поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна. 
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15. Докладна записка с вх. № 317 относно приемане на отчет за дейността на 
общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022 г. 

 
По втора точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 313 относно 

приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в 
изпълнение на Национална стратегия на Република България за равенство, 
приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.” 
 

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

 
РЕШЕНИЕ № 485 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с изпълнение на Национална стратегия на 
Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г. 
Общинският  съвет – Каварна реши: 

1. Приема Общински план за действие на община Каварна за периода 2022 – 
2023 г. за изпълнение на Национална стратегия на Република България за равенство, 
приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г. съгласно приложение № 1. 

2. Възлага на кмета на община Каварна да предостави на Областния управител 
на област Добрич приетия Общински план за действие на община Каварна за периода 
2022 – 2023 г. за изготвянето на Областна стратегия на Република България за 
равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.  

 
По трета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 321 относно 

откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – 
Добрич” 

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

се“ приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 486 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.68, ал. 1 от Закона 

за съдебната власт и писмо вх. № 200/08.04.2022 г. от административния ръководител 
– председател на Апелативен съд – Варна Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – 
Добрич.  

2. Избира Временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни 
заседатели при Окръжен съд – Добрич в състав: 

председател – Мима Василева;  
членове:  
1. Стефан Стефанов; 
2. Виктория Керчева.  
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3. Възлага на комисията по т. 2 да извърши проверка на документите на 
кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич, да публикува списък на 
допуснатите до участие кандидати, да проведе изслушване с допуснатите кандидати и 
състави доклад за протичането му, и внесе предложение до общинския съвет за 
определяне на кандидатите за съдебни заседатели съобразно изискванията и 
сроковете в чл. 67 и  чл. 68 във връзка с чл.68а и чл.68в от Закона за съдебната власт. 

4. Възлага на председателя на общинския съвет в 3-дневен срок от приемането 
на решението да публикува обява за откриване на процедурата по определяне на 
съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане на интернет страницата на 
Община Каварна и местните средства за масово осведомяване.  

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение на решението. 

 
По четвърта точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 312 относно 

предложение за закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Култура и 
Домашен социален патронаж”, община Каварна” 

 
Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2  гласа „въздържал 

се“  приеха 
 

РЕШЕНИЕ № 487 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация във връзка с Решение № 456 по Протокол № 43 от 
15.04.2022 г. Общинският  съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за закриване на второстепенен разпоредител с бюджет 
„Култура и Домашен социален патронаж”, БУЛСТАТ 0008526970247 и адрес на 
управление – гр. Каварна, ул. „Добротица” № 27, считано от 01.09.2022 г. 

2. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите действия 
по заличаване в Агенция по вписвания, Регистър Булстат. 

 
По пета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 329 относно 

промяна характера на общинска собственост от публична в частна на имот, 
представляващ самостоятелен обект в сграда”. 

 
Общинските съветници с 8 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал 

се“  приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 488 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 2, ал. 3 
от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински  съвет – Каварна не дава съгласие да се промени собствеността 
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03318.501.501.1.1 по КККР на с. 
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Белгун, общ. Каварна, с площ от 185,15 кв.м, общи части 30,972 % идеални части от 
общите части на сградата, с площ 51,83 кв.м  и склад № 2 в избен етаж, с площ от 
16,99 кв.м от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

 
По шеста точка от дневния ред: „Докладна записка вх. № 328 относно 

актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост”. 

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

се“ приеха 
 

РЕШЕНИЕ № 489 
 
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 2022 година, както следва: 

I. В „т. III Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 
на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 
предоставяне на концесия”, подточка „А” „Имоти, които Община Каварна има 
намерение да предостави под наем”, в т. 6 и т. 7 се правят следните промени: 
„идентификатор № 07257.501.701.8.1” да се чете                
„идентификатор № 07257.501.1504.1.1” и следва да се чете: 

„6. Част от имот с площ от 80,00 кв. м от Здравна служба на първи етаж на 
сграда с идентификатор № 07257.501.1504.1.1 по КККР на с. Българево, общ. 
Каварна, представляваща част от първи етаж със ЗП от 118,48 кв. м, АЧОС 
5424/15.10.2014 г.” 

„7. Част от имот с площ от 20,00 кв. м от Здравна служба на първи етаж на 
сграда с идентификатор № 07257.501.1504.1.1 по КККР на с. Българево, общ. 
Каварна, представляваща част от първи етаж със ЗП от 118,48 кв. м, АЧОС 
5424/15.10.2014 г.” 

II. В „т. III Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 
на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 
предоставяне на концесия”, подточка „В” „Имоти, върху които Община Каварна има 
намерение да учреди вещни права” се добавят нови т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10, както следва: 

„7. Лек автомобил с рег. № ТХ8848НХ, марка Шкода, модел Фабия 1.2 ХТП, 
първа регистрация 24.07.2007 г., рама № ТМВВА25J683008827, двигател № 
ВВМ00604”; 

„8. Магазин, част от сграда с идентификатор № 65543.501.28.1 по КККР на с. 
Свети Никола, общ. Каварна, с площ от 48 кв.м, АПОС 166/31.03.1997 г.”  

„9. Магазин, част от сграда с идентификатор № 11003.501.449.2 по КККР на с. 
Видно, общ. Каварна, с площ от 58 кв.м, АПОС 2590/04.02.2002 г.”  



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 

5 
 

„10. Магазин, част от сграда с идентификатор № 77044.501.9509.1 по КККР на 
с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, с площ от 70 кв.м, АПОС 2593/11.04.2002 г.”  

 
По седма точка от дневния ред: „Докладна записка вх. № 311 относно 

предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи”. 
 
Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал 

се“ приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 490 
 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 12, ал. 1 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 29, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл. 14, ал. 2 от Наредба № 4 за създаване, 
управление и контрол върху дейността на общинските предприятия Общинският 
съвет – Каварна реши: 

I. Дава съгласие да се учреди на ОП „Чиракман”, с адрес на управление гр. 
Каварна, ул. „Добротица” № 50, представлявано от директора инж. Мирослав 
Игнатов, за срок от 5 (пет) години безвъзмездно право на ползване върху движима 
вещ, представляваща лек автомобил с рег. № ТХ8848НХ, марка Шкода, модел Фабия 
1.2 ХТП, първа регистрация 24.07.2007 г., рама № ТМВВА25J683008827, двигател № 
ВВМ00604 за нуждите на общинското предприятие. 

II. Разходите по поддръжката на автомобила през този период са за сметка на 
ОП „Чиракман”. 

III. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 

По осма точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 315 относно 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот 
в гр. Каварна” 

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

се“ приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 491  
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 69 
и  чл. 70, ал. 1, т. 6  от Наредба № 2 за реда на придобиване, разпореждане и 
управление на общинското имущество Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Отменя Решение № 256 по протокол № 24 от 23.03.2021 г. на Общински 
съвет – Каварна. 

2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на 
Национална служба за съвети в земеделието при Министерство на земеделието, 
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храните и горите, на помещение с площ от 21 кв.м, находящо се на етаж 2 в 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35064.501.1201.1 по КККР на гр. 
Каварна, на втори етаж от административна сграда в гр. Каварна, ул. „Добротица” 
№ 7, за срок от 10 години. 

3. Упълномощава кмета на община Каварна да издаде заповед и да сключи 
договор с Национална служба за съвети в земеделието при Министерство на 
земеделието, храните и горите. 

4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите действия. 
 
По девета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 319 относно 

отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – частна 
общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна“ 

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

се“ приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 492 
 
На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14, ал. 1, 3, 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 
и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс на 
д-р Димитър Милчев Димитров, с индивидуална практика за първична медицинска 
помощ на 80.00 кв.м ид. части и на д-р Стефка Андонова Орманлиева, с 
индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина на 
20,00 кв.м, ид. части от следния имот: самостоятелен обект с идентификатор 
07257.501.1054.1.1 по КККР на с. Българево, община Каварна, частна общинска 
собственост, първи етаж - Здравни служби, целия със ЗП от 118,44 кв.м (сто 
осемнадесет квадратни метра и четиридесет и четири квадратни сантиметра), 
находящ се в поземлен имот с идентификатор № 07257.501.1504 по КККР на с. 
Българево, община Каварна, за извършване на извънболнична и дентална 
индивидуална първична помощ за срок от 10 години.  

За имота има издаден акт № 6078/10.06.2022 г. за поправка на акт за частна 
общинска собственост № 5424/15.10.2014 г. 

2. Определя месечна наемна цена 0,20 лв. без ДДС съгласно Тарифа за размера 
на месечните наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени, Решение 
№ 121 по протокол № 26 от 27.09.2013 г. за отдаване под наем на 1 кв. м площ за 
помещения в селските здравни служби за лекарски и зъболекарски кабинети. 

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите последващи 
от закона действия. 

 
По десета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 290 относно 

учредяване на право на ползване“ 
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Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал 
се“ приеха 

 
РЕШЕНИЕ № 493 
 
На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 62 от ЗС, чл.70, ал. 1, т. 
6 от Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна и предложение с вх. № ОС-10-
157/19.04.2022 г. от РПК „Съгласие” - Каварна Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху следните имоти, частна 
общинска собственост:  

- Магазин, част от сграда с идентификатор 65543.501.28.1 по КККР на с. Свети 
Никола, община Каварна, с площ от 48 кв.м;  

- Магазин, част от сграда с идентификатор 11003.501.499.2 по КККР на с. 
Видно, община Каварна, с площ от 58 кв.м;  

- Магазин, част от сграда с идентификатор 77044.501.9509.1 по КККР на с. 
Хаджи Димитър, община Каварна, с площ от 70 кв.м;  

 в полза на РПК „Съгласие” гр. Каварна за задоволяване потребностите на малките 
села от хляб и хранителни стоки от първа необходимост за срок от 5 (пет) години, 
срещу учредяване безвъзмездно право на ползване върху следните имоти, 
собственост на РПК „Съгласие” гр. Каварна: 

- Помещение за клуб на пенсионера, част от имот с идентификатор 
03318.501.120.5 с площ от 65 кв.м в с. Белгун, общ. Каварна; 

- Помещение за клуб на пенсионера, част от имот с идентификатор 
35746.501.26.1 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна с площ от 70 кв.м; 

- Помещение канцелария за кметство, част от имот с идентификатор 
04040.501.152.1 по КККР на с. Било, община Каварна, с площ от 43 кв.м  
в полза на Община Каварна за клубна база и помещение за административни нужди – 
кметства, за срок от 5 (пет) години. 

2.Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите законови 
действия за замяна на ползваните имоти. 

 
По единадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 310 

относно бракуване и преоценка на движими вещи – частна общинска 
собственост”  

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

се“ приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 494 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост Общинският съвет – Каварна реши:   
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I. Дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за счетоводството, като 
негодни за употреба и предадени за скрап следните движими вещи – частна общинска 
собственост: 

1. ЛЕК АВТОМОБИЛ, рег. № ТХ2624РХ, марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ,  
първа регистрация/произв. 1992, Рама № WFOHXXGBVHNR81990, мотор № 
4DAN81990.  

2. ЛЕК АВТОМОБИЛ, рег. № ТХ3613АХ, марка ВАЗ, модел 21099,  първа 
регистрация/произв. 2000, Рама № XTA210990W2382779, мотор № 210832470943.   

3. ЛЕК АВТОМОБИЛ, рег. № ТХ8988CХ, марка ПЕЖО, модел 406, първа 
регистрация/произв. 2004, Рама № EF8B6FZ81624465, мотор № 
PSA6FZ10LT110885676.   

4. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ  до 3,5 т , рег. № ТХ8394BХ, марка МАЗДА, модел 
Е 2000,  първа рег/произв. 1992, Рама № JMZSRIJ2200710404, Мотор № E919089.   

5. ЛЕК АВТОМОБИЛ, рег. № ТХ9616CХ, марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ 2.5 Д,  
първа регистрация/произв. 1996, Рама № SFAEXXDJVETB34318, Мотор № 34318. 

6. ЛЕК АВТОМОБИЛ, рег. № ТХ4323TХ, марка РЕНО, модел ЛАГУНА 1.8,  
първа регистрация/произв. 2003, Рама № VF1BG0F0628476483, Мотор № 
G9TD702CO4666.  

II. Да се изготви преоценка от лицензиран оценител и да се внесе в общинския 
съвет ново предложение за търг за АВТОБУС, рег. № ТХ9597ХН, Марка ИСУЗУ, 
Модел КЛАСИК 27, първа рег./произв. 2005, рама № NNAMDHILL02010241, Мотор 
№ AIS40255. 

III. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите последващи 
действия по изпълнение на решението. 

 
По дванадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 316 

относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. 
Каварна“ 

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

се“ приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 495 
 
На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 
53, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и искане с вх. № ОС-10-117/17.03.2022 г. Общинският съвет – 
Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез 
изкупуване на общинския дял от 46 кв. м, актуван с АЧОС № 6077/10.06.2022 г., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07257.501.917 по КККР на с. 
Българево, представляващ УПИ XI, кв. 19 по действащия регулационен план на с. 
Българево, целият с площ 957 кв.м, в който съсобственикът участва с 911 кв.м 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 186, т. I, рег. № 
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851, дело 164 от 2021 г. Издадена е данъчна оценка на стойност 180,40 лв. и е 
изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 736,00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 736,00 лв. без ДДС 
(седемстотин тридесет и шест лева), съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител 
на имоти.     

3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите последващи 
от закона действия по продажбата на имота. 

 
По тринадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 320 

относно разрешение за поставяне на преместваем обект”.  
 

Общинските съветници с 8 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал 
се“ приеха предложението на вносителя. 
 

РЕШЕНИЕ № 496 
 
На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и искане с 
вх. № АБ-19-34/22.02.2022 г. и уточняваща молба с вх. № АБ-30-967-001/19.05.2022 г 
Общинският съвет – Каварна не дава съгласие да се отдадат под наем две петна от по 
1 кв.м. за разполагане на преместваем обект – бариера, с размери 0,32х0,32 м и 
височина 1 м и дължина на рамото по 3,00 м в имот с идентификатор 72693.152.420 
по КККР на с. Топола, начин на трайно ползване: местен път, в условията на 
публичен търг с явно наддаване за срок от 5 (пет), съгласно Наредбата за провеждане 
на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Каварна. 

 
По четиринадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх.  № 314 

относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на 
Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на външен 
(захранващ) водопровод за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.31.309 по 
КК и КР на с. Българево, общ. Каварна”.  

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

се“ приеха 
 
 РЕШЕНИЕ № 497 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ),съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с  чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, 
възникнала необходимост от създаване на устойствена основа за трасе на външен 
(захранващ) водопровод за ПИ с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. 
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Българево, общ. Каварна, представена Скица – предложение и становище на главния 
архитект на община Каварна Общинският съвет - Каварна реши: 

1. Дава съгласие в качеството си на непосредствено засегнато лице по чл. 131, 
ал. 2, т. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен 
план (ПП) за трасе на външен (захранващ) водопровод за Поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна. 

2. Одобрява задание и допуска изработването на проект за Подробен 
устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на външен (захранващ) 
водопровод за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. 
Българево, общ. Каварна. 

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

По петнадесета точка от дневния ред: „Докладна записка с вх. № 317 
относно приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии 
за периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022 г.” 
 

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

 
РЕШЕНИЕ № 498 
 

 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 общинска администрация Общинският съвет – Каварна 
приема отчета за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.12.2021 г. – 31.05.2022 г. съгласно приложение № 2. 
 
 Поради изчерпване на дневния ред председателят на общинския закри 
заседанието в 17:00 часа. 
 

Приложения:  
1. Общински план за действие на община Каварна за периода 2022 – 2023 г. за 

изпълнение на Национална стратегия на Република България за равенство, 
приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.   

2. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.12.2021 г. – 31.05.2022 г.  

 
 
 

Протоколирал:         (П)                                           Председател:              (П) 
                 Г. Великова                                                            инж. Йордан Стоянов 
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         Приложение №1 

ОБЩИНА КАВАРНА 
 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАВАРНА  

ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2023 г. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 
2022-2023 Г. КЪМ 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 
РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ 2021-2030 Г. 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие 
на ромите (2021-2030), наричана по-нататък Стратегията, е рамков документ, който задава 
насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на 
ромите. Стратегията отчита постигнатите резултата и надгражда постигнатото в периода на 
изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 
(2012-2020) (НСРБИР). 

Настоящият План за действие на община Каварна в изпълнение на областната 
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (План за действие) е 
съобразен с Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 
участие на ромите (2021-2030) и Националният план за действие за периода 2022-2023 
година. 

Планът за действие има за цел да подкрепи усилията на институциите, насочени към 
осигуряване на пълно и равноправно участие на уязвимите групи в обществения живот, 
както и недопускане на дискриминацията спрямо тях. 

Настоящият План за действие е изготвен от Общински оперативен екип, определен със 
Заповед № 761/26.08.2021 г. на Кмета на Община Каварна. 

На база изготвен анализ на ситуацията в община Каварна и тенденциите в интеграцията 
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, са изведени основни приоритетни 
области на действие в следните шест направления: 

- Образование; 
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- Здравеопазване; 
- Жилищни условия; 
- Заетост; 
- Върховенство на закона и недискриминация; 
- Култура. 

 
 
ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 
 

Обща характеристика на общината – Община Каварна е една от четиринадесетте 
крайморски общини на страната, разположена в североизточния регион на територията на 
област Добрич. Тя включва 21 населени места, обединени около един град – гр. Каварна, 
който е център на общината.  

Общата територия е 483 000 дка. 
Население – според данните от последното преброяване на населението и жилищния 

фонд в Република България към 01.03.2011 г. общият брой на населението на община 
Каварна е 15 358 души. 

Съгласно Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 
участие на ромите (2021-2030), в национален мащаб „Продължава тенденцията част от 
хората, които околното население назовава като „роми” или „цигани” да се самоопределят 
като българи, турци, румънци и др., което произтича от правото на преброяваното лице само 
да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава“.  

 
 
Общият брой на населението на община Каварна, които са се самоопределили по 

етническа принадлежност е както следва: 
 

 
Община 

Лица, отговорили 
на доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност 

Етническа група 

Не се 
самоопределям 

българска турска ромска друга 

КАВАРНА 13 754 10 673 591 2 075 89 326 
 

Настоящият План се отнася и до тези групи граждани на община Каварна, както и до 
други уязвими групи, които имат аналогични проблеми. 

На територията на град Каварна има един обособен квартал с основно ромско 
население – кв. „Хаджи Димитър“, а на територията на общината с. Септемврийци е с най-
голямо ромско население. В останалите населени места в общината също има ромски 
семейства. 

 
1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ” 
 

Община Каварна има оптимално развита образователни структура: 2 основни училища 
– ОУ „Йордан Йовков“ в гр. Каварна и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Белгун; 1 средно 
училище – СУ „Стефан Караджа“ в гр. Каварна; 1 професионална гимназия – ПЗГ „Кл. Арк. 
Тимирязев“), 1 ЦПЛР – ОДК Каварна, 6 детски градини и 1 детска ясла.  
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Децата от ромски произход по самоопределение на родителите са около 30 %.  
 
Обхванати деца в детски заведения за учебната 2021/2022 година: 
- Общо обхванати деца в детските заведения в община Каварна – 367 деца. От тях в 

задължителна предучилищна подготовка – на 4, 5 и 6-годишна възраст (без оглед на 
произход и социално положение) са 268 деца. 

Повишаване на обхвата на деца от уязвими групи във форми на предучилищно 
образование: 

- През учебната 2021/2022 г. в образователните институции има записани 11 деца със 
специални образователни потребности (СОП), с които работят екипи от специалисти – 
ресурсен учител, психолог и логопед. 

- Причините, поради които децата не посещават детската градина са: ниски доходи, 
честа смяна на местожителството във връзка с търсене на работа, миграция в чужбина. 

-  
Общо обхванати ученици в учебните заведения за учебната 2021/2022 година: 
- Общо обхванати ученици в учебните заведения в община Каварна – 1062. От тях в 

начален етап на образователната степен (без оглед на произход и социално положение са 
записани 367 ученици, в прогимназиален етап – 296 ученици, в първи гимназиален етап – 260 
ученици, във втори гимназиален етап – 139 ученици.  

 
През учебната 2021/2022 г. в образователните институции има записани (без оглед на 

произхода и социалното положение) общо 29 ученици със специални образователни 
потребности. С тези ученици се осъществяват допълнителни занятия от екип специалисти. 

 
Основни причини за отпадане на учениците от образователната система: 
 
Един от основните проблеми на населението от ромски произход по отношение на 

образованието е свързан с ранното отпадане от образователната система. Поради пътувания 
на родителите с цел работа в чужбина, много от децата се отглеждат в семействата на близки 
и роднини. В случаите, когато родителите са заети сезонно, се налага промяна на 
местоживеенето. 

Друга причина за отпадане е неосъзнатата необходимост от образование от страна на 
родителите, като през последните години е налице постепенно преодоляване на този проблем 
и превръщане на образованието в ценност за повечето родители. 

Все още се срещат и ранни бракове на учениците, което води също до преждевременно 
отпадане от образователната система. 

 

Мерки за преодоляване на проблемите – обхват, задържане, реинтегриране на 
деца и ученици. 

Необходимо е периодично да се осъществяват дейности по работа с родители на 
български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение - 
родителски срещи, консултации, включване в училищни настоятелства, индивидуално 
посещение на родителите в училище при възникнал проблем и включване в екипи и групи за 
формиране на ефикасно сътрудничество и подобряване на  комуникацията за постигане на 
обща цел, разрешаване на проблемни ситуации. 

От страна на МКБППМН към община Каварна се осъществява превантивна работа с 
ученици от училищата на територията на община Каварна. Провеждат се дискусии, беседи, 
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обучения по рискови теми, свързани със здравето и възпитанието на децата: намаляване на 
агресията в училище, ХИВ/СПИН, наркотици и наркомании, употреба на алкохол и 
тютюнопушене и последствията от тях, трафик на хора с цел сексуална експлоатация, 
безопасен Интернет, противообществени прояви и пр. В рамките на тези занимания се 
прожектират филми с различна тематика от страна на МКБППМН, привличане на ученици в 
организирането на превантивно информационни кампании, насърчаване на 
доброволчеството сред учениците чрез извънкласни дейности. 

В изпълнение на Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и 
функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, 
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст (Загл. изм. - ДВ бр. 82 от 2019 г.) Обн. - 
ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г. на територията на община 
Каварна са определени три района за обхват. Към всеки район са сформирани екипи, които 
включват представители на образователни и обществени институции. Те прилагат мерки за 
реинтеграция в образователната система, осъществяват посещения по домовете и 
взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите на децата и учениците. 
Прилагат се мерки за обща и допълнителна подкрепа.  

Не територията на гр. Каварна функционира Център за специална образователна 
подкрепа – ЦСОП „Любен Каравелов“, който е специализирано заведение за обучение, 
възпитание, рехабилитация и терапевтична подкрепа на деца с умерена умствена 
изостаналост. Обхванати са деца от уязвими групи/деца с умерена умствена и изостаналост -
УУИ, включително роми, във форми на образование и грижи в ранна детска възраст и 
осигуряване на непрекъснатост на обучението в задължително предучилищно образование за 
6-годишните деца.  

В ЦСОП се осъществяват допълнителни модули по български език за деца, чийто 
майчин език е различен от българския, с цел  преодоляване на съществуващи и последващи 
обучителни затруднения, породени от невладеене на българския език. Провеждат се 
занимания по интереси, учене чрез игра, сензорна терапия, арт терапия и др. дейности 
насочени към овладяване на български език. 

Реализират се различни форми на взаимодействия между родители от различен 
етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна образователната среда, 
способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства. 

Организират се дейности по здравословно и хигиенично  хранене, както дейности 
свързани с употребата на алкохол, наркотици и тютюнопушене. 

 
2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 

Политиката на община Каварна в областта на здравеопазването цели осигуряване на 
достъпна и качествена медицинска помощ, създаване на здравословни условия за отглеждане 
и възпитание на децата и учениците. 

Опазването и укрепването на здравето на жителите на град Каварна е приоритет на 
община Каварна. На територията на град Каварна функционират общински лечебни 
заведения за извънболнична помощ и болнична помощ, където се предоставя достъпна и 
качествена медицинска помощ. Общинското здравеопазване е насочено към удовлетворяване 
здравните потребности на населението, като се оптимизира и адаптира към съвременните 
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условия. За осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, община Каварна 
дофинансира общинските лечебни заведения за извършване на строително-ремонтни 
дейности и закупуване на нова медицинска апаратура и др.  

На територията на общината са регистрирани 8 общопрактикуващи лекари, които имат 
сключени договори със Здравно-осигурителна каса – Добрич и 10 стоматологични практики. 
Всички те са достатъчни и са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно 
обслужване в населените места на общината.  

В сравнение с българите, ромското население в общината е с по-ниска здравна култура. 
Бременните жени от ромски произход ходят редовно на женска консултация, водят децата си 
на детска консултация и ги имунизират редовно.  

Сред младежите и децата от етническите малцинства бързо се разпространяват 
наркоманиите. Периодично в училищата се провеждат кампании на РЗИ, съвместно с 
МКБППМН към община Каварна, насочени към превенция на употребата на наркотични 
вещества. Местната комисия непрекъснато извършва мероприятия по превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред подрастващите. 

Ежемесечното посещение на специалисти като: детски лекар, кардиолог и извършване 
на лабораторни изследвания, подпомага за по-ефективното здравно обслужване на 
населението. Поради бедността на ромите в общината и липсата на постоянна работа, голяма 
част от тях са здравно не осигурени. Няма навици за посещение при стоматолог, нито 
тенденция за водене на децата при дентален лекар. Голяма част от заболяванията са в 
резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност. 

Добра практика е длъжността на здравния медиатор в общинска администрация 
Каварна, който е от ромски произход. Дейността на здравния медиатор е насочена към 
оказване на съдействие при реализиране на профилактични прегледи и разяснителни 
кампании в ромската общност, съдействие на нуждаещите се хора от малцинствените групи 
за достъп до здравни и социални услуги. Здравният медиатор подпомага гражданите от 
ромски произход в общуването с другите институции за преодоляване на културните 
бариери. За предходната 2021 г. е съдействал за запознаване и прилагане на имунизационния 
план на над 180 деца, съдействие на 13 деца и 61 възрастни при необходимост от провеждане 
на профилактични прегледи. Оказва съдействие на общинска администрация по въпроси, 
касаещи ромското население. 

Към настоящия момент на територията на община Каварна не  функционират мобилни 
кабинети, затруднява достъпа на уязвимите групи до здравна помощ и медицински грижи. 
За разрешаване на проблема е необходимо да се търсят възможности за развиване на 
медиаторството и различни форми на работа за и в общността.  

Това дава основание да се изведат следните основни мерки, върху които е необходимо 
да се работи, а именно: 

- Повишаване на здравната култура на ромите;  

- Провеждане на задължителни имунизации.  

 
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
 
По голяма част от ромското население на община Каварна е съсредоточено в квартал 

,,Хаджи Димитър” в гр. Каварна. Там жилищата на ромите са сравнително благоустроени, 
притежават стандартните условия – електричество, вода, газификация и канализация. 
Улиците са асфалтирани, изградена е нова канализация и водопроводи. Има изградена 
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система за сметопочистване в квартала. Съществуват и единични случаи на семейства, които 
живеят в крайно незадоволителни условия – без вода и електричество. Обособени са в 
отделна общност. 

Освен в града ромско население има и в селата от общината. В тези населени места 
стандартът на жилищата е значително по-нисък, тъй като сградният фонд е по-стар.  

Миграционните процеси също оказват влияние върху жилищната политика. Голяма 
част от безработните граждани от общината, които са от ромско население работят в 
чужбина и инвестират средствата си в изграждането на жилища в Каварна. Има и такива в 
лошо социално положение. На територията на града има апартаменти находящи се в 
различни жилищни блокове, намиращи се в общежитието на бившата Фабрика „Георги 
Сотиров”. Веднъж настанени, семействата не предприемат мерки да се сдобият със 
собствено жилище или да подобрят условията си на живот. Към момента  повечето 
наематели на общинските жилища от ромски произход са с нередовни и много ниски доходи, 
което е голям проблем за събирането на дължимите наеми и такси. 

Проблемите, свързани с жилищната собственост се изразяват в липса на нотариални 
актове на жилищата, в които живеят по-бедните лица от ромски произход. Същите живеят в 
лоши битови условия и не разполагат със средства за благоустрояване.  

В тази връзка е необходимо да се продължи политиката за осигуряване на жилища на 
многодетни семейства и на семейства в неравностойно положение 

 
4. ЗАЕТОСТ 
 
Периодичните анализи на заетостта в общината показват, че продължава да е голям 

делът на нерегистрираните безработни роми. Остава висок процента и на ниско образованите 
и нискоквалифицирани хора сред ромската общност, което затруднява намирането и 
наемането им на работа, както и включването им в обществения живот. 

Средномесечният брой на регистрирани безработни лица в община Каварна към 
01.06.2022 г. е 289 или 5,06 % от икономически активното население. Самоопределилите се 
като роми са 112 души. 

Общият брой на безработните, включени в заетост към 01.06.2022 г. е 616, като 62 са 
започнали работа по програми, проекти и мерки за заетост. 76 са лицата от ромски произход, 
включени в заетост, като 13 от тях са включени в програми и проекти. 

Безработните лица, включени в обучения са 4. Безработните от ромски произход, 
включени в обучения са 28, 16 от тях – в професионално ориентиране и 12 – активно 
поведение на пазара на труда. 

Предвижда се да се работи по прилагане на мерки за:  
- Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ и включване на 

лицата от ромски произход в програми за временна заетост; 
- Повишаване на конкурентността на рисковите групи на пазара на труда чрез 

повишаване пригодността за заетост и квалификация, организиране на обучителни курсове – 
мотивация, професионална ориентация и квалификация;  

- Стимулиране на работодателите да наемат лица от ромски произход. 
 

 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
 
Като приоритет в дейността на общинското ръководство е запазено гарантиране 

правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред и 
недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа. 
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Служителите на РУ Каварна работят ефективно по опазване на реда и превенция на всякакви 
прояви, водещи до нарушаване правата на гражданите. Намесват се компетентно при 
решаване на кризисни ситуации, най-вече свързани с физическо и психическо насилие над 
жени и деца. В процеса на решаване на проблемите се набляга на екипната работа между 
всички заинтересовани институции. 

 Във връзка с „Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на 
деца жертви на насилие или в риск от насилие“, работи мултидисциплинарен екип, в който 
са включени представители на РУ, отдел „Закрила на детето“ при Дирекция социално 
подпомагане, представители на общината и други специалисти. През 2021 г. екипа е работил 
по 4 случая на деца жертва на насилие.   

Дейностите на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни лица /МКБППМН/ са свързани с обхващането и задържането на 
децата в училище от рисковите групи и особено от ромската общност, здравно и сексуално 
образование, превенция на ранните бракове,  подготовка за отговорно родителство. 

В рамките не стратегията „Полицията в близост до обществото“, полицейските 
инспектори, обслужващи районите с преобладаващо ромско население в населените места в 
община Каварна, поддържат пряка връзка с лидерите на тези общности, като своевременно 
се запознават с проблемите и възникнали ситуации в общността. По този начин работата в 
мултиетническа среда на полицията се извършва в условията на превантивни действия с цел 
избягване на конфликти с тежки последствия. 

През учебната година полицейските служители периодично посещават училищата в 
общината, изнасят беседи пред учениците, свързани с превенция на употребата на 
наркотични вещества, детската проституция, агресията и насилието сред учениците, 
безопасността на движението и други теми, насочени към правилното формиране и 
изграждане на ценностна система у младите. 

В Община Каварна се прилага Координационен механизъм за взаимодействие при 
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 
кризисни интервенции.  

 
6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
 
За равноправната интеграция на ромите и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, са приети процедури за създаването на 
възможности, за развитието и популяризирането на ромската култура и идентичност. В това 
отношение са реализирани конкретни действия, осъществени са съвместни проекти на 
читалищата, детските градини, училищата и общината, целящи включването на ромите в 
цялостния културен живот на общината.  

Ежегодно община Каварна е домакин на редица фестивали, някои от които са със 
значимо международно участие. Част от тях не се провеждат в последните 2 години заради 
въведените противоепидемични мерки, свързани с превенция разпространението на COVID – 
19. 

 В читалищата на територията на община Каварна работят много формации с 
участието на ромски деца и други деца в уязвимо социално положение, които залагат на 
танцовото и музикално изкуство. В програмата на ромския празник на 8 април, вземат 
участие децата от школите на НЧ „Съгласие-1890”.  

  
 
 
 



1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник 

1.Обхващане на 
деца от уязвими 
групи, 
включително 
роми, във 
форми на 
образование и 
грижи в ранна 
детска възраст 
и осигуряване 
на 
непрекъснатост 
на обучението в 
задължително 
предучилищно 
образование за 
4-5-и 6-
годишните 
деца. 

1.1. 
Недопускане 
на 
отпадането 
на деца от 
задължителн
а 
предучилищ
на възраст 
 

1.1.1. 
Предоставяне на 
средства по 
проект „Активно 
приобщаване в 
системата на 
предучилищното 
образование“ за 
назначаване на 
специалист, 
включително и 
образователни 
медиатори. 

МОН, РУО, 
Община Каварна 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Държавен 
бюджет 

Брой деца в 
задължителна 
предучилищна 
възраст.  

1.1.2. Механизъм 
за съвместна 
работа на 
институциите по 
обхващане и 
включване в 
образователната 
система на деца и 
ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна възраст. 

МОН, РУО, 
Община Каварна, 
училища на 
територията на  
общината, 
Дирекция социално 
подпомагане, ОД 
на МВР 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

-  Деца в 
задължителна 
предучилищна 
възраст от 
уязвими групи. 

2. Пълноценна 
интеграция на 
децата от 
различни 
етнически 

2.1. Подпо
магане на 
деца и 
ученици, 
български 

2.1.1.Предоставян
е на целодневно 
обучение 
принадлежност от 
І до ІV клас. 

РУО, Община 
Каварна, всички 
училища на 
територията на 
общината 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

МОН, Община 
Каварна 
 

Брой ученици 
посещаващи 
училище от І 
до  
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общности, с 
фокус върху 
граждани от 
ромски 
произход и 
създаване на 
условия за 
равен достъп до 
качествено 
образование 

граждани от 
ромски 
произход и в 
уязвимо 
социално 
положение. 

ІV клас    

2.1.2. Участие на 
ученици в клубове 
по интереси като 
допълнителна 
форма  за 
извънкласна 
дейност в 
училище.   

МОН, РУО, 
Община Каварна, 
училища на 
територията на 
общината 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна, 
училища на 
територията на 
общината 

Брой ученици, 

които участват 

в извънкласни 

дейности   

 

2.1.3. 
Надграждане и 
подпомагане на 
учебните 
програми чрез 
избираеми учебни 
часове ИУЧ.  

МОН, РУО, 
Община  
Каварна, училища 
на територията на  
общината 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна, 
училища на 
територията на 
общината 

Брой ученици, 
ангажирани в 
дейности по 
ИУЧ 

 2.2. 
Недопускане 
на 
отпадането 
на деца от 
задължителн
а 
предучилищ
на възраст 
 

2.2.1. Механизъм 
за съвместна 
работа на 
институциите по 
обхващане и 
включване в 
образователната 
система на деца и 
ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна възраст. 

МОН, РУО, 
Община Каварна, 
училища на 
територията на  
общината, 
Дирекция социално 
подпомагане, ОД 
на МВР 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна, 
училища на 
територията на 
общината 

Брой деца/ 
ученици 

3. Предприема
не на мерки за 

3.1. 

Осигуряване 

3.1.1. Осигуряване 
на редовна 
посещаемост и 

МОН, РУО, 

община Каварна 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените  
бюджети на 

МОН Брой ученици 
посещаващи 
училище от І до  
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обхващане и 
задържане в 
училище на 
ученици, 
български 
граждани от 
ромски 
произход 

на 

обективни и 

надеждни 

инструменти 

в системата 

на 

предучилищ

ното и 

училищното 

образование.  

 

задържане в 
училищата чрез 
предоставяне на 
безплатни 
учебници  за 
всички ученици до 
VІІ клас без оглед 
на етническа 
принадлежност и 
социална среда. 

отговорните 
институции 

VІІ клас 

3.1.2. Осигуряване 
на редовна 
посещаемост и 
задържане в 
училищата чрез 
предоставяне на 
транспорт за 
ученици в 
задължителна 
училищна възраст 
от селата до 
училище.   

МОН, РУО, 

Община Каварна 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените  
бюджети на 
отговорните 
институции 

МОН, Община 
Каварна 

Брой пътуващи 
ученици, 
живеещи в 
населени места, 
различни от 
населеното 
място, в което 
се обучават 

3.1.3. Осигуряване 
на редовна 
посещаемост в 
подготвителните 
групи за 4, 5 и 6 
годишни деца в 
ДГ чрез 
предоставяне на 
безплатни 

МОН, РУО, 

община Каварна 

 2022 – 2023 г.  
В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

МОН, Община 
Каварна 

Брой обхванати 
деца в 
предучилищна 
възраст в 
детските 
градини. 
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познавателни 
книжки за 4, 5 и 6 
годишни деца в 
ДГ чрез безплатни 
учебници и 
незаплащане на 
такса  без оглед на 
етническа 
принадлежност и 
социална среда 

4. Приобщаван
е на родители 
от ромски 
произход към 
образователния 
процес и 
засилване на 
участието им в 
училищния 
живот. 

4.1. Пови

шаване на 

ангажимента 

на 

родителите и 

засилване  

на 

сътрудничес

твото 

4.1.1. Ангажиран
е на родители на 
деца и ученици от 
етническите 
малцинства в 
училищни 
настоятелства, 
втори час на 
класа, 
консултации и 
други  
инициативи. 

Училища и детски 

градини на 

територията на 

община Каварна 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените  
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна 

Брой обхванати 
родители 

4.1.2. Информаци
онни беседи и 
прожекции на 
филми. 

Училища и детски 

градини на 
територията на 

община Каварна 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община  
училище и 
детска градина 

Брой обхванати 
родители 

 

5. Осъщест 5.1. Обхва 5.1.1 Провеждане Община Каварна, 2022 – 2023 г. В рамките на Община Брой 
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вяване на 
планирани 
кампании по 
записването на 
подлежащите в 
детска градина 
и училище. 

щане на 

всички деца 

подлежащи 

на записване 

в детска 

градина и 

училище 

на беседи и 
информационни 
срещи   

РУО, училища и 
детски градини 

утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Каварна осъществени 
кампании 

 

2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 
 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране Индикатори 
Средства Източник  

1. Намаляв
ане на 
неравнопоставе
ността в 
достъпа до 
здравни грижи  
на уязвими 
семейства и 
деца в риск. 

1.1. Пови

шаване на 

обхвата на 

уязвимите 

малцинствен

и групи в 

системата за 

здравно 

осигуряване 

1.1.1.Мотивацион
ни кампании за 
повишаване на 
нивата на здравно 
осигуряване. 

РЗИ, здравен 

медиатор, община 

Каварна 

2022 – 2023 г. В рамките 
на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

РЗИ Брой обхванати 
лица 

1.2. Намал

яване на 

бременности

те   в  

1.2.1.Провеждане 
на беседи с 
подрастващите и 
младите хора и с 
техните родители 

РЗИ,  
МКБППМН, 

здравен медиатор 

2022 – 2023 г. В рамките 
на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 

Община  Брой проведени 
беседи  
Брой обхванати 
млади хора 
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юношеската  

възраст и  

профилактик

а на  

вродени 

аномалии  

и 

наследствени  

заболявания. 

за начините за 
предпазване от 
нежелана и ранна 
бременност, 
рисковете, които 
крие тя и риск от 
раждане на деца с 
вродени аномалии 
и начини за 
профилактиране.    

институции 

2. Подобря
ване на 
профилактични
те дейности 
сред ромското 
население. 

2.1. Своев

ременно 

регистриране 

на 

новороденит

е и децата 

при личен 

лекар.     

2.1.1. Издирване 
на деца без личен 
лекар и 
разясняване на 
родителите им 
важността за 
регистрирането 
им. 

Община Каварна, 
здравен медиатор, 

общопрактикуващи 

лекари 

2022 – 2023 г. В рамките 
на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна  

Брой новородени 
деца, 
регистрирани 
при личен лекар 

2.2. Редовн

о 

провеждане 

на 

профилактич

ни прегледи 

за 

съответната 

2.2.1. Провеждан
е на 
профилактични 
прегледи 
включително с 
мобилни 
педиатрични 
кабинети в 
населени места с 

РЗИ, 

общопрактикуващи 

лекари, здравен 

медиатор 

2022 – 2023 г. В рамките 
на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна 

Брой проведени 
профилактични 
прегледи 
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възрастова 

група. 

преобладаващо 
ромско население 
и уязвими групи. 

2.3. Превен

ция и 

контрол на 

ХИВ/СПИН, 

туберкулоза 

и сексуално 

предавани 

инфекции 

сред 

уязвимите 

ромски 

общности. 

2.3.1. Работа в 
общността чрез 
услуги по 
консултиране и 
насочване за 
анонимно и 
безплатно 
изследване за 
ХИВ и   сексуално 
предавани 
инфекции, работа 
на терен. 

РЗИ, община 

Каварна, здравен 

медиатор, 

МКБППМН 

2022 – 2023 г. В рамките 
на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна 

Брой млади хора 
от общността, 
обхванати от 
пакет услуги за 
превенция на 
ХИВ/СПИН 

3. Повишав
ане на 
здравните 
знания и 
информираност 
на лица от 
ромски 
произход. 

3.1. Обуче

ние на лица 

от ромската 

общност за 

техните 

права и 

задължения 

като 

пациенти. 

3.1.1. Информира
не на лица от 
ромската общност 
и уязвими групи 
за 
здравноосигурите
лните им  права и 
задължения и 
правата им като 
пациенти. 

РЗИ, здравен 

медиатор, 
общопрактикуващи 

лекари  

 

2022 – 2023 г. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет 

Община 
Каварна 

Брой 
информирани 
лица 
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3.2. Обуче

ние на 

здравни 

специалисти   

за работа в 

мултиетниче

ска среда. 

3.2.1. Провеждан
е на обучителни 
семинари за 
здравни 
специалисти от 
доболнична  
помощ, детско и 
училищно 
здравеопазване. 

РЗИ, здравен 
медиатор 

2022 – 2023 г. В рамките 
на 
утвърдените 
бюджети на 
отговорните 
институции 

Проекти и 
проекти  

Здравен 
медиатор 

 

3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране Индикатори 
Средства Източник  

Подобряване на 
техническата 
инфраструктур
а 

Подобряване 
на 
техническата 
инфраструкт
ура в 
населените 
места 

Текущи ремонтни 
дейности 

Община Каварна 2022 -2023 г. В рамките на 
утвърдения 

бюджет 

Общински 
бюджет 

Извършени 
дейности по 
подобряване на 
техническата 
инфраструктура 

 

4. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране Индикатори 
Средства Източник  

1. Осигуря 1.1. Осигуряван 1.1.1. Осигуряван Община Каварна, 
ДБТ – гр. Каварна 

2022 -2023 г. В рамките на 
утвърдения 

Мерки,  
програми  за 

Брой осигурени 
работни места 
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ване на 
достъп на 
лица от 
ромски 
произход 
и/или в 
уязвимо 
социално 
положение 
до пазара на 
труда.   

е на заетост на 
уязвими групи 
лица чрез 
обучения 

е на обучителни 
кампании 

бюджет заетост  
Държавен 
бюджет 

1.1.2. Осигуряване 
на заетост след 
предоставяне на 
посреднически 
услуги и/ или  
обучение 

Община Каварна, 
ДБТ – гр. Каварна 

2022 -2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Мерки,  
програми  за 
заетост  
Държавен 
бюджет 

Брой осигурени 
работни места 

1.2. Осигурява
не заетост  на  
уязвими групи 

1.2.1. Предоставя
не на стимули на 
работодатели за 
наемането на 
безработни от 
групите в 
неравностойно  
положение 

Община Каварна, 
ДБТ – гр. Каварна 

2022 -2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Мерки,  
програми  за 
заетост  
Държавен 
бюджет 

Брой осигурени 
работни места 

1.2.2. Предоставя
не на стимули на 
работодатели за 
наемането на 
безработни 
младежи 

Община Каварна, 
ДБТ – гр. Каварна 

2022 -2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Мерки,  
програми  за 
заетост  
Държавен 
бюджет 

Брой осигурени 
работни места 

 

5. ПРИОРИТЕТ  „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”  

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране Индикатори 
Средства Източник  

1. Подобря 1.1. Повишава 1.1.1. Запознаван Община Каварна -  2022 – 2023 г. В рамките на Общински Брой проведени 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 

27 
 

ване на 
ефективнос
тта на 
работа на 
полицейски 
служители 
в 
мултиетнич
еска среда 
при 
спазване на 
стандартит
е по 
правата на 
човека. 

не на 
квалификацията 
за ефективна 
дейност на 
полицейски 
служители в 
мултиетническа 
среда. 

е и разясняване на 
наредбите  на 
общински съвет 
Каварна. 

МКБППМН,  
РУ към ОД на МВР 

утвърдения 
бюджет 

бюджет обучения 

1.1.2. Обучение по 
правата на човека 
и правата на 
детето в 
училищата   

Община Каварна -  
МКБППМН 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Брой проведени 
обучения 

1.1.3. Превантивна 
дейност на 
полицията и 
обществеността, 
съвместно 
планиране и 
провеждане на 
срещи срещу 
разпространениет
о на наркотиците в 
кварталите със 
смесено население 

Община Каварна -  
МКБППМН 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет  

Брой проведени 
обучения 

2. Извършв
ане на 
превантивн
а дейност 
на УП 
Каварна и 
МКБППМН 
за  

2.1. Осъществ
яван е  на 
контрол над 
малолетни и 
непълнолетни с 
цел 
предотвратяване 
на 

2.1.1. Провеждан
е на срещи и 
беседи в 
училищата  и 
институции за 
деца за 
запознаване със  

Община Каварна -  
МКБППМН 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет  

Брой проведени 
обучения 
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предотврат
яване  и 
противодей
ствие на 
малолетни 
и 
непълнолет
ни 
правонару
шители на 
територият
а на  
Общината 

противообществ
ен и прояви. 

ЗБППМН и НК 
малолетните и 
непълнолетните. 
Изнасяне на 
беседи  и 
тренинги по 
въпросите за 
агресията сред 
подрастващите, 
тютюнопушенето 
и употребата на 
алкохол, 
домашното 
насилие, 
общуването в 
Интернет и т.н.; 

 

6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране Индикатори 
Средства Източник  

1. 
Включване 
на ромите и 
маргинализ
ираните 
групи в 
културния 
живот на 
община 
Каварна 

1.1. Повишаване 
на капацитета на 
местните 
малцинствени 
общности за 
участие в 
културния живот 
на община 
Каварна 

1.1.1. Реализиране 
на образователна 
програма за 
правата и 
задълженията на 
общността, като 
равноправни 
граждани – 
листовки, 
дискусии, 

Община Каварна, 
кметства и кметски 
наместничества ва 
територията на 
община Каварна, 
читалища на 
територията на 
община Каварна, 
учебни заведения 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна, 
кметства, 
учебни 
заведения 

Брой изготвени и 
разпростанени  
листовки, брой 
организирани 
дискусии, 
медийни 
продукти. 
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медийни 
продукти.  

2. Запа
зване и 
развитие на 
културната 
идентичнос
т на 
малцинстве
ните 
общности. 

2.1. Включване 
на мрежата от 
читалища  и 
местни клубове в 
усилията за 
развитие и 
опазване на 
културната 
идентичност на 
ромите и другите 
етнически 
общности 

2.1.1.Създаване на 
клубове/занимани
я по интереси в 
читалищата и в 
учебните 
заведения за 
малцинственото 
население 

Община Каварна, 
кметства и кметски 
наместничества ва 
територията на 
община Каварна, 
читалища на 
територията на 
община Каварна, 
учебни заведения 

2022 – 2023 г. В рамките на 
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции 

Община 
Каварна, 
кметства, 
учебни 
заведения 

Брой създадени 
клубове/заниман
ия по интереси 

 

 
 
 
 

 
 
 



[pu.noxenue:

Or.rer
sa gefiHocrTa Ha O6quHc(r,r cbBer - Karapna r.r HeroBlrre

KoMIlCulI 3a repuoAa 01.12.2021 r. -31.05.2022r.

OpraHrsaquxra ra ,4efiuocrra na O6quacrtu cbBer Ha o6urr.rsa Kaaapua

ce ocbu{ecrBrBar crrJlacHo 3aroua 3a Mecruoro caMoyrrpaBneHl,Ie I,I MecrHara

aAMuHr.rcrparlus, Aeficrsaqoro 3axouoAareJrcrBo z pa.ruopeg6ure Ha

llpaaulnuxa sa opraHlr3arlrlrra n geftnoctra Ha o6rquncrur, c6Ber, flocroruHr,rre

KoMr.rcHr.r u a:aruogefi crBr.rero uy c o6qrancrara aAMrrHlrcrparllrr.

flpee orvernu, nepuoA O6ullrxcr<lzqr cBBer rrpoBeAe l0 sacegaulu,

cBr.rKaHr,r no [H[rIuaTr.IBa Ha npeAceAaTeJrr, HqMa npoBe.qeHl,t IIo r.rHr.rq[aT[Ba Ha

o6uruncxnre cbBerHr,tIII4. O6rqoro npeltre aa o6crxAaxe r4 B3eMaHe Ha perueHl,Irl

Ha re3r.r 3acep;anvfl, e 25 qaca. Ipucrctnue na o6rqr.rucxrare clBerHr,tu,r Ha

3aceAaHr,rrra na o6uuncxu, cbBer:

3aceAanrne Ns

lAara

Orcr'creanu

fIo
yBaxr.rTenHr,r

np14r{14HU

fIo
HeyBaxr,rTeJrHlr

,l_pllqr4}llr

1121.12.2021r. 15

2/30.12.2021r. t7 I

3125.01.2022r. 13 4

4128.02.2022r. 15 2

51 07.03.2022r. 14 3

6/22.03.2022r. 16 1

7 131.03.2022r. l3 4

8/ 15.04.2022r. l5 2

9123.05.2022r. 16 I

10/31.05.2022r. t4 2 I

Ha sace4anlrrra Ha o6uuncrzq c6Ber ca pa3 reAaHlr 92 Lott;rraplr,u

3anI,IcKr4. flo orgouresue Ha BHocr.rren, AoruraAHr,rre ce pa3npeAeJrrr, KaKTo

cJreABa:

- BHeceH[ or KMera ua o6uluHara - 7l AoxaaAnr,r 3anl,rcKr,r, I e orreraeua;
- BHeceHH or npeAceAareJu na o6uluncrur c6Ber - 16 goxnagulr sanrrcKr.r;

- BHeceHI,I or o6Iqltrcru cbBerHlrufl - 5, nrua orrenreHlr

Ilpucrcrrarlr

2

 № 2
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ORK1
Highlight



AKTOBE HA OEIIII{HCKI.{S CbBET

Karo opraH Ha MecrHoro caMoynpaBJreHlre O6rquxcxuxr cuer - Kanapua

orrpeAeJu noJrl,truKara 3a rr3rpaxAaue r,r pa3Bvrlre na o6rqzxara BbB Bpb3tca c

ocbrrlecrBrBauero na Aefinocrure r cSepara Ha HeroBara KoMnereHTHocr, KaKTo

r.r Ha Apyrr4 4efiuocrz, olpeAeJreH[ cbc 3aKoH. flpr.r ocrulecrBrBaHe Ha cBor.rre

apaBoMorrlru O6uuucruqr cbBer flpueMa pa3nv.rru Br.rAoBe aKToBe.

Peruen[q ua O6uuucrllfl cbBer

loArarconosu HopMar[BHu arrore - 2 6p.

- flpoerr sa Hape46a 3a peAa H ycJroBu{Ta sa pa3perrraBaHe 3a rocraBcHe

Ha BpeMeHHn rrpeMecrBaeMr.r o6eru.r no peAa ua,rrt. 56 or 3YT.
- flparraauur 3a r.r3MeHeHue Ir Ao[sJrHeur.re Ha llpanrrrtur,rKa 3a

opraHr,r3arlurra n gefiuocrra na O6rryt xcKr,rr cbBer, HeroBI,ITe KoMl,lclllt lr
ssaraN,roAefi crnr4ero My c o6u[.rucrca aAMrrnr.rcrpaqur.

- ro[sJrBaHe Ha crcraBa Ha rrocro-rHHllTe KoMltcuu rtu O6rwtttcru cGBer

-KanapHa. -26p.

- na6upaxe Ha qJreHoBe r,r cb3AaBaHe Ha BpeMeHHa KoMucuq rto

rr3BbprrrBaHe Ha peBr.r3r.r, Ha ynpaBneHr,rero lr pa3rropexAanero c QuuaHclme r.r

nMyrr{ecrBoro na O6rqnna KaBapHa 3a flepnoAa 2010r. - 2020r.
- us6lrpaue Ha r{JIeHoBe ornocHo rlo[tnBaHe cbcraBa Ha rrocro.f,HHara

KOMHCT{fl 3a yCTaHOBtBaHe Ha XAIUIIIHI,I HyXAu, 3a HaCTaHrBaHe rrOA HaeM r.r

paslopexAaHe c o6rquucnrre xrrJrr.rula na O6rquna Kanapna.

Ounancos[ peureu[fl - 11 6p.

- Axryarusaqlu na 6roAxera Ha o6quna Kaaapna za 202lr.
- Ilpr.reuane Na flnan-cverKa 3a pa3xoAr.rre no cuerocr6upaHe r.r

cMeror.r3Bo3Bane, o6eespexgaHe Ha 6urograre orlaArllu B Aerra unv Apytt4
csopExeHr4, r{ q[cToTaTa Ha Tepr.rTopr,r]rTe sa o6qec:reeHo noJr3BaHe za 2022

roAI4Ha.

C.neA o6crxAaHe B KoMr4ct4vffe v Ha 3ace4arvrse O6quucxuxr c6Ber -
Kaeapna npue npe3 flepuoAa 72 peruer^ur^. l8 or sHeceHr.rre npeAnoxeHfifl He ca

flpr.rerr,r, I e o'r:roxeno.

Cnope4 npaBoMourrrrra na o6rquncrul, cbBer npr.rerr.rre pelreHr,r, ce

pa3npeAeJrrT B cJreAHuTe ycJroBHr,r tpy[E:

Koncrnryrunu[ peureHrrfl - 4 6por:

a



- oAo6prBaHe Ha r.r3BbprxeHrrre pa3xoAr,r 3a KoMaHAr.rpoBKri Ha Kuera sa

O6utuna Kaaapna 3a rreproAa or 0l .08.202 1r. ao 1 I . I | .2021r.

- ogo6praaue tI [praeMaHe Ha r.rHBecrlruur.ITe B aKTI,IBLI ny6ruuua o6tqltncxa

co6crsenocr, Ha[paBeurl or ,,Bogocna6ArBaue 11 KaHaJILr3arIu t [o6pu.r^" AA rp.

,{o6pa.r

- orHocHo y[snHoMorrlaBaHe Ha KMera Ha o6uluna KanapHa - Elena

Eaaragxraeoa 3a r,t3AaBaHe na 3annc Ha 3a[oBeA, 6es uporecr u 6er paruocxra,

[JrarI{Ma Ha [peArBrBaHe B [oJr3a na .{@ ,,3eueAerrae"-PA ga o6egneqasaHe Ha

100% or pa3Mepa Ha aBaHcoBo flJrarrlaHe uo ,{oroeop 3a npeAocraBrHe Ha

6esrrsN{eslHa Slruaucoaa roMonl NsBG06RDNP00l-7.007-0106-C02 or

13.05.2019 r. ro npoexr,,I4srpax,qaHe, o6opy4naue u o6sasexraHe Ha cfloprua

r.rnQpacr"pyrrypa n rp. Kaaapna"

- ynbJrHoMorqaBaHe Ha r(Mera Ha o6quHa Karapua - Ereua BarraAxuesa

3a r43AaBaHe na 3anuc Ha 3aloBeA, 6ea nporecr u 6es pasuocru, nJIarIrMa Ha

lpeArB.f,BaHe B [oJr3a na [@ ,,3erue4eaae"-PA sa o6esneqaBaHe ua 10002 or
pa3Mepa Ha AaHbK Ao6aseHa crofirocr (,{.{C) nrpxy pa3Mepa Ha aBaHcoBo

lJrauraue no ,{orosop 3a npe4ocraB.rrHe Ha 6esrr:uer4na Qaxancora noMorrl

NsBG06RDNP00 I -7.007-0 I 06-C02 or I 3.05.20 I 9 r. no rpoeKr,,Vzrpaxsate,

o6opyArane u o6sanexAaHe Ha croprHa ux$pacrpyxrypa B rp. Karapna"

- Ilpnenaane 6rcAxem na O6ur.rra Karapua sa 2022 rorya:c,a.

- PasxoAeaHe Ha MeceqHure o6egneqenuq r{ orqucJreHl,r, rro qn. 60 la .rtt.

64 ot 3aroua 3a ynpaBrreHr.re Ha orraAbunre ga202lr. u2022r.

- onpeAenrHe Ha pa3Mepa Ha rpyAoBrrre B63HarpaxAeH[, Ha KMeTa Ha

o6ruuna Kaaapna I,I KMeroBere Ha KMercrBa Ha HaceJreHr{Te Mecra n o6uluna

Karapna.

- orHocuo o4o6pxaaue Ha r.r3BbprueHr.rre pailxoA[ 3a KoMaHArrpoBKL{ Ha

Kuera na O6ur.rua Kanapua 3a neprroAa or 12.11.2021r. rc 31.03.2022r.

- ornycrane ua speueueu 6e3Jrr4xBeH 3aeM or 6rogxera ua o6quua Karapna

sa 2022 roAr,rHa 3a npoeKT ,,[Isrpax4ane, o6opygnaHe u o6saaexgane Ha crroprrra

un$pacrpyxrypa B rp. Kaaapua", {rnnancupan crc cpeAcrBa rro flporpaMa 3a

pa3Br,rrrre Ha cerrcKr.rre pafiour.r 3a rreprroAa 2014-2020r.

crorraHcKrr pe[eHr.rq - 20 6poa:I

PeureHrrra, c Kotro o6rquucxrnrr c6Ber perrraBa Btrlpocl,rre, orHacrulu ce

Ao o6rquncxoro r,rMyurecreo, o6quHcrl,rre npeAnptrflrur vt rbproBcKare

.upyxecrBa c o6uluHcKo r,rMyrrlecrBo 3aeMar safi-rorrna AIJI B orqerHl{, nepuoA.

Peuten un, Kocoeula po3nopecrda ue c ofuquucxo uJny ulecmso

-npogax6a Ea rro3eMneH lrMor .Iacrlla o6rqugcra co6c:roenocr a rp.

Kaaapna -3 6p.



- onpeAeJrrHe Ha rleHa 3a npoAax6a Ha r{Mor o6qnucxa co6crsenocr s c.

Morlrrurqe, o6q. Kanapxa rro peAa na v1.35, an.3 or 3axoxa aa o6rqnncrara
co6crnenocr.

- onpeAeJrrHe Ha rleHa 3a upogax6a Ha uMor o6uluncxa co6crreuocr n rp.
Kanapua, o6q. Kanapna no peAa xa ua. 35, an. 3 or 3aroxa:a o6uqlrncrara

co6crrenocr.

- npeAocraBrHe rroA HaeM Ha r,rMor uy6luvna o6rqaHcra co6cmesocr - 3

6p.

- [pexparrBaHe Ha crco6c, seHocr B rro3eMJreu r,tMor B rp. Karapna - 36p.
- rrperparrBaHe na crco6crseHocr B no3eMJreH r{Mor B c. Xa4xr,r.{r,rvr.rtlp.
- npeKparrBaue Ha crco6c, seHocr B [o3eMJreH r.rMor B c. Eoxypeq.
- flperparflBaHe Ha cbco6crBeHocr B no3eMJIeH r.rMor B c. Celqe, o6rq.

Karapua.

- )rqpeAf,BaHe na 6essrslt{esAHo rrpaBo Ha ynpaBnenr,re Bbpxy o6quucrlr
HeABr,rxHM rrMor B rp. Kanapua

- olpeAeJltHe Ha nacuulaTa, Mepr.rTe u JILIBaAT{Te or o6rquucru, [o3eMJIeH

$on.(:a o6qo ra vr4wBlryyutlao rroJr3BaHe r{ flpeAocraBrEe r.r aKTyirJrr.r3 upa*e Ha

loJr3Banero r{M 3a cronarcram 202212023r.
- or4aBaHe ttoA HaeM Ha HeABItxuM [Mor - rracrra o6ruuucra co6crBeHocr

3a I,I3rroJr3BaHe lra eneKTponno - cto6rqLITeJIHo c6opbxeHr.re, 3arla3BaHe Ha

r,rHcr€r.Jrr,rpaHoro o6opyABaHe r,r ocr{ryprBaHe Ha KaqecrBeHo noKprrrue Ha

Mpexara ua,,I{eruu Erlrapur" EAI ua tepr,rtopvtra Ha o6quna Kanapna.

- orAaBarre rroA HaeM 6ea rupr xnl KoHKypc Ha qacrrr or HeABr4xI,IM lrMor -
r{acrHa o6rqurcra co6crBeHocr 3a 3Apaara gefiuocrr,r Ha reprrropr.rxra ua o6ulzua
Kanapna.

- orAaBaHe rIoA HaeM 6es r:rpr r.rJrr.r KoHKypc Ha HeABHxr,rM LrMor - crlopreH

o6err uy6nnvna o6urzxcxa co6crBeuocr B cpor Ao npeAocraBrHero rroA HaeM Ha

HeABr.rxuMr,rtr r,rMor B ycJroBrre na ny6rzven rtpr c qBHo Ea{naBaue.

- orAaBaHe rroA EaeM Ha HeABr,rxr,rM r{Mor - clopreu o6ert ny6nrvua
o6IuuHcra co6crseHoc:r.

fipyzupeutenua-7 6pot

- aKTyEurr.r3arllt, Ha roAr{ruHa [porpaMa 3a ylpaBJrerrle u pa3[opexAaHe c
rrMorure - o6qnucra co6c, seHocr

- npr4eMaHe Ha oTr{eT 3a III3II6JrHeHl,re Ha roAr.rrxHa nporpaMa 3a yIIpaBJreHr,re

H pa3[opexAaHe c r.rMorr.rre - o6uluncra co6crseHocr sa 2021 roAHHa.

- npueMaHe Ha ro.qurrrHa flporpaMa 3a ylpaBJreHr,re ]r pa3nopexAaHe c

I,IMorlrre - o6rqlrucxa co6crsexocr sa 2022 roArara.



- [prreMaHe ]ra cfluc6( rlo HapeA6aTa 3a peAa ]r ycJIoBI'IfTa 3a

ycTaHoBf,BaHe Ha xlIJIr{rIIHLr HyXArI, 3a HaCTaHrBaHe IIOA HaeM I'I pa3[OpexAaHe

c o6qr.rHcKr.r xrrr[ula 3a 2022 roAuHa

- onpeAenrxe Ha uMoru - qacrHa o6ultucxa co6crBeHocr noAJIexaIrIH Ha

3acrpaxoBaHe crnracuo 3OC sa 2022 ro4utta.

- 6esstsN4esAHo [oJI3BaHe Ha cnoprHll o6exru - uy6lltuna o6rluscra

co6crseHocr B rroJr3a Ha cnoprHllre rny6ore no q.n.12 ot 3@BC.

- aKryanlr3allll Ha crII4cBKa Ha cfloprHlr o6extu - o6rquucxa co6ctleuoct,
(or.ITo Morar Aa ca o6err Ha ynpaBnenl.{e t,t pa3[opexAaHe cbruIacHo 3ar<ona sa

Qusr.rvecroro B63[IrraHLIe u cfiopra.

Peweuua no ofuquttcxun a,6em omwocwo defrnocmma na mbpzoocKume

dpyucecmea coc 100% oduquttcxo yuocmue -2 6p.

- fo4zuren Qltnancos ot.ret (f<DO) za 2021r. Ha ApyxecrBoro

,,MHO|OTTPOOI,UIHA EOJIHI4IIA 3,A' AKTI4BHO mqEHI4E - KABAPHA*

EOOA, B Koero O6quna Kanapua npnrexaBa cro flpolleHra qacrl{ or KanI'ITaJIa.

- ornocuo np[eMaHe na lo4r.rrueu $uuancoe orqer 3a 2021r. sa ApyxecrBoro

,,ME,pil-l[,lFICKn tEHTbP I KABAPHA" EOOA, B Koero O6quua Kanapua

npr,ITexaBa cro npoqelrTa qacrll or Ka[I4T€IJIa.

Ycrpoficrso Ha reprrroplrnra - 4 6por

- AorrycKalre ,,I,Iapa6otraue na llo4po6eu ycr:poftcrren unan /TfYfV -

Ilapuenapen nran /TI[V 3a noA3eMeH erIeKTpoIIpoBoA CpH u onruuea ra6er sa

3axpaHBaue ttafl}l c u4enrx$uxarop 72693.11.76 no KK u KP ua c. Tonola,

o6rq. Kaaapna rpeMr.rHaBalqu rpe3 fI?I c ra4enru$uratopu 72693.11.171,

72693.14.123,72693.150.1 u 72693.19.378 no KK u KP na c. Tonora, o6ul.

KarapHa r.r fII,l c u4eHruSuratop 05009. 17. I 26 no KK u KP ua c. Eoxypeq, o6u1.

Kaaapna.

- AonycKaxe ,,Zrpa6otnane ua llo4po6en ycrpoficrneu unan /ITVfI/ -

llapuenapen wrux lfI[U sa soAocHa6ArBane Ha fIJ,l c u4esrurfuratop

07257.40.27, rpeMLIHaBaIqo npes IIZ c ugeuru$rararcpw 07257.40.384 u

07257.40.385 no KK u KP na c. Etlrapeno, o6uq. Karapua.

- uspa6orrane Ha flpoerT 3a LI3MeHeHLIe ua Ka4acrparurara Kapra KW u

Ka.qacrpannrare perucrpl,r IKP/ sa o6q. Kaaapna.

- AorrycKarre uspa6orrara Ha npoexT 3a I,I3MeHeHrre na flogpo6en

ycrpoicrnen nrtan /TfVTV - I4guenenue Ha [JIaHa 3a peryJlaq]r, LI 3acrporBaHe

l}dP3l no peryJrarluoHHr.r, nJIaH lPflJ sa fonQ xounnerc ,,Tpefirutx Knrl(|c" c.

Eoxypeq, O6rquna Kaaapna.

t



Yqacrue B rrporpaM[ rr [poeKTu - 4 6pot:

- llporpalaa 3a y[paBJreHr.re Ha orflaAbulrre Ha replrroplrrra sa o6u{uua

Kauapna 2021r. - 2028r.

- KaHAr.rAarcrBaue Ha o6qlrna Kanapua c [poeKTHo rrpeAJroxeurre rro

flpoqe4ypa BGI4MFOP00I-4.103 MI4P|-IIIKE - 2.1.1 ,,Hueectuqrau a

lruoroo6pa:na ny6nuuna uuQpacrpyrrypa cB6p3ana c pu6apcxata o6u+roct u

MopcKr.r, roreHrlrirrr Ha repr,rropuma" or CT parer[q sa BOMP na M]IP[ IIIa6na

- KarapHa - Eanvrzx.

- npueMaHe Ha flporpaMa 3a o[a3BaHe Ha oKoJrHara cpeAa Ha O6rqnna

Karapua 2021r. - 2028r.
- [pr{eMaHe Ha roArrrrreH orqer Ha KMera Ha O6utr.rua Karapna ra

r,r3rrbJrHeHrre xa llporparuara 3a y[paBJreHr.re na O6quua Karapua sa 2021r.

06pasonanue, KyJrrypa, MJraAexKH qefinocu, cnopr - 3 6pon

-nprrctxAane Ha HarpaA 24 ,,uaif'Ha O6qr,rHa Kaaapua B cr.rcreMara Ha

npeAfrr.rnlrrrlHoro r4 f{r{nuqroro o6pasorarue 14 Ha KyJlrypara.

- flplreMane Ha AoKJraA 3a qr.rraJrr,rrrlHr4re 4efixocrr.r s o6quHa KasapHa [pe3

2021r.

- 3aKplrBaHe xa fletcxa rpaAusa,,Karusra" c. Paxoscxu, o6u1r.rHa Kasapra.

34paneonarsane u coqlannn Aefinocrn - 4 6p.

- yr{acrr.re na ,,MeguquucKr,r rIeHTbp I" Karapua EOOA s Haq[oHa[Ho

cApyxeHr4e Ha MeAr,rrlnHcKr,rre rIeHTpoBe B MzIJIKT4Te o6rquun.

- onpeAeJrrHe Ha flpeAcraBrarer na o6qlt ua Kanapna 3a f{acrr{e B peAoBHo

O6rqo cr6panue Ha aKrIrroHepI,ITe Ha ,,MnoroupoSrarura 6oluuqa 3a aKTI,IBHo

rreqeur.re - .{o6pz.r" AA rpaa ,{o6puv, HacpoqeHo sa 23 .05.2022 roAI{Ha.

- olpeAeJrflHe Ha [peAcraBr,r, en na O6uluua Kanapna r o6lacrnara xouucur

sa nspa6oraaue na o6aacrsa anreqHa Kapra

- orHocHo olpeAeJrrHe Ha flpeAcraBl,I:rer ua O6quna KaBapHa B o6racrnata
KoMr,rc[, ra uspa6oruane Ha o6racrsa

Erco.noruq u ycrofivnro pa3Brrr[e - HsMa pelrexrrfl

a



Typu*u - HflMa pe[reHrrfl

Apyrr peurenrrfl - 11 6por

- npl{eMaHe na l*r$opnaaqr4, 3a r.r3B6prxeHr,r [poBepKrr or KoMr.rc]rs,

Ha3HaqeHa cac 3anoBeAr.r Ne 792/07.09.2021r., 928118.10.2021r.,

1023/18.11.2021r. u 1055/25.11.2021r. BGB Bpb3Ka c rocrbrrirrr.r curHarrr.r 3a

HapyrxeHr,r.,r B 3aBeAeHr,rfl sa o6uecrneHo xpaHeHe /3O)U, parnorroxeHl{ Ha

reprrropr,rrra na rp. Kaaapua.

- orMrHa na Peruesne Ns 378 no llpororon Ns 35 or 3aceAaHr,rero Ha

O6urrncxra.s cbBer, rpoBeAeso na 30. 1 1.2021r.

- orMrHa ua Peruenne Ne 381 no flpo,oror Ng 35 ot 3aceAaHr,rero Ha

O6qnucrzx cbBer, [poBeAeso na 30.11.2021r.

- nplreMaHe Ha orr{er ea 4efiuocrra Ha o6uluHcru, c6Ber I{ HeroBLITe

KoMr{cr.rr 3a nepnoAa I 0.05.202 I r. - 30.1 1.2021r.

- olpeAeJrf,He Ha rrepuoA r.t repllTopr.rrr, B Kor.rro ce sa6panxaa

H3BtprxBaHero Ha crpor.rrenr .r LI MoHTaxHn pa6otu, 868 Bp63Ka c \r. 15, aL2

or 3aroua ga yc:rpoficrroro na rlepuonropcxoro xpafi6pexue (3Y[IK).

- orMrHa Ha peureHr,re Ns 428 no llporoxor J\! 40 or 3aceAauuero Ha

O6quncrur c6Ber, npoBeAeso ua 07 .03.2022r.
- orMrHa Ha peurear{e Ns 448 o:r flpororor Jt 42 or 3aceAaHr.rero Ha

o6uraHcxrs crBer, rpoBeA elr,o sa 3 1.03.2022r.

- r.r3pa3rBaHe Ha craHoBr.rrle flporuB 3aKpr,rBaHero ua Pafiouen crA

Kanapna rr [pecrpyrffypupauero My KbM Pafionex crA Eaaqux.

- npr4eMaHe Ha orqer 3a [3rrbJrHeHr,re Ha aKToBere na o6uluxcxr,r c6Ber,

Kacaerrlu Aefinocr:ra na o6rqltucra aAMr,ruricrpaqv\, pueru Ha 3aceAaHI,Iq,

rpoBeAexr.r B neprroAa M. HoeMBpr.r 2019r. - u. v,apr 2022r.

- [olpaBKa Ha rexHr.IqecKa rperxKa B TeKcroBara qac:r sa r.l sa Peruenne J\!

447 to llporoxon Ns 42 or 31.03.2022r. na O6uluncxra crrer - Karapra sa

- ri3MeHeHr4e ua Peurenue Ne 392 no llpororor Ne35 ot 30.11.2021r. ua

O6url.lucrn cbBer - Karapna, B r{acrra sa r.7 .3 .

- npepa3nrexAane ua Peruenue Ns 297 no llpororor l',1! 30 or 3aceAaHr.rero

na O6urNncxu.f, c6Ber, [poBeAeHo sa 17.06.2021r.



AEfrHOCT HA KOMI,ICLIIdTE HA OEIIIIIHCKI{g CbBET

rlocro.ganute KoMl,rcrr{ noAnoMarar o6rqrancxzr cbBer t,p, noAroroB(ara
Ha peIIIeH}Is rro BSrrpoc[, BHeceHI,r aa o6crx4aue I{ peruaBaHe. llocrosngure
KOMI,ICT,TH r{3nbJrHrBaT CBOr.rTe 3aA6JrxeH}Ir, cs racHo [peABapl,rTenHo oIIpeAeJreH
rpa$ur, o6crxgar rocr6nr{Jrvre AoKyMeHTr,r t4 AaBar cBor4Te craHoBr,rqa ,r
[poeKTr4 3a pe[reHr,r, no rf,x. I,Irr,ra no eAHo He[poBeAeEo 3aceAaH[re Ha BCrKa
KOMI,ICI{' NOPAAI{ NI,IIICA HA KBOPYM, A B KOMIICI4'TA UO ,,IIKOEOMI,IqCCKO PA3BI,ITI,IC

- eKoJIOrUr, TypI,I3rM, 3eMeAeJlr.re u rbproBI,IX" UrrAa 3 nenpoBeAeHr.r fiopaAr,r
cbrrlara rrpllqr,rHa. Konucrara no ,,3a(ouHocr, err{Ka r4 ycraHoBrBaHe Ha
xou{nuxr ua znrepecu" uua 2 EenpoBeAeHr,r 3aceAaHr,r, fiopaAu Jrr.rnca Ha
KBopyM u I nopa.qu Jrlrrcara Ha BHocr{reJr. IIo peuresue Ns 104/29.03.2022r. xa
AgulrHucrparuBeH clA rp. fio6prav 3aceAa*r.r, Ha llpeAceAate,r.rcKr.r cbBer He ce
npoBex.rlaT.

Ilpes orqerHr.r, flepuoA ca npoBeAeHra o6u1o 52 3aceAaHr4c Ha
rrocrorHHr4Te KOMric[u rrrra o6rqnncrrEs crser - Kanapna. Te ca pa3npeAeneHr.r
IIo KoMLIC]rU, KaKTO CJreABa:

I1o eA

Irb
llocroqHHa KoMr4clzs

Epo[
3aceAaHI,tfi

I
aKoHxocr, er[Ka x ycraHoBqBaue Ha KonQnr.rrr

HAH cu"

IIK no,,3
9

2 Szuancr.r, AaHbiIHa floJrlrrr4ra a
onAoee"

IIK
CB

no ,,Erogxer,
9

J
no,,Tepu:rop[aJrHo pa:lBLITHe rr r4HBecrLuIr4oHHr.I

.4efiuocru"

IIK
9

4
oHoMr.IqecKo pa3BLrTr{e - eKoJrorrrr, Typrr3bM,IIK uo,,I4x

3eMeIeJIHe I,I T"b ronur" 7

5 IIK uo ,,34pareo[ruBaHe, clopr r.r coqu rHr.r 4efiHocrrE,, 9

6 IIK uo,,O6pasoBaHr.re, KyJrrypa ra MnaAexxu 4efiuoc:ru.o 9

KOHTPOJI Bbpxy AKTOBETE HA OEIIITIH CKLI,, CtbBET

Crpurrno ce cna3Ba r,r3r.rcKBaHero Ha 3aKoHa 3a n3npaula'e Ha Bcr.rqK,
ar(ToBe ua o6uluncru, crBer n 7-gueaen cpoK or flprreMaHero ,,M Ha KMera Ha
o6uluuara, ua o6lacrnu, ynpaBuren na o6,raci flo6pzv u sa pafionna
npoKyparypa - Kanapna.



B ngutlnenue Ha IlpaBoMou\Ltura cu no vl. 45, al. 5 ot 3MCMA KMerbr

na o6uluHara He e BpbrrlrrJr 3a HoBo o6ctxAane lrJrr,t ocnopr,rJr npeA csAa aKTOBe

(peurenr,rr) Ha o6IqrrHcKI,L cbBer.

llpes orvutauu, fleplroA ca BBprIarI'I 3a HoBo o6ctx,4ane pelueHl'Ifl Ha

o6ruuncxus cbBeT oT o6racrHzq ylpaBr4Ten Ha o6nacr ,{o6pnv, KaKTO CJIeABa:

- Peureulre Ns 378 uo flporoKon Ne 35/30.11'2021r'

- Peruenr.re ll1! 381 no rporoKorr 11! 35/30.11.2021r'

- Peurenue Ns 428 no uporoxon Ns 40107.05.2022t'

- Peruenrae J',lb 448 no rpororon Ne42131.03'2022t'

B A4rrar.rnucrparl4Beu clg -.{o6puu npe3 Eep}loAa ca o6paryaanu 2 1e:ra

no xar6a sa O6lacnrus ynpaBllTel Ha O6:racr ,[o6pu't no roBoA npoBepKl4 no

pe,rla Ha HaA3opa IIo 3aKoHtlocr u I no flporecr ot Oxprxua flpoKyparypa -

,(o6puu.

B3A}IMOAEfrCTTUT MEXAY OBIIII'IHCKI{fl CbBET II
KMETA HA OEIIIIIHATA

B ugntluellue Ha KoHTponHI4Te cl,l $yurqr,ru o6qurrcxr,r,re cbBeTHuqI,I

lpe3 nepuoAa ca or[paBI'IJII'I I I nutanlrq KbM KMera na o6uruna'ra'
- 

ir.ru", o .qitr. 44, aa. 1, r. 1 
g ot 3MCMA KMerbr na o6rqranara r'r3rpaua

xa o6quucxttt c6Ber BSI{qKI'I aKToBe (eauooe,qn, AoroBop}I Ir aHeKcI'I rtu rrx)'

r.r3AaAeHLI B u3[bJlHelrue Ha peuIeHI'LTa' O6quncxusr cbBer He e orMeH]tJI aKT

Ha KMera Ha o6qllHara.

IIYEJIIIIHOCTHAAETHOCTTAHAOEIIIUTICKI'IflCbBET

Ocurypeua e Bb3Moxuocr tpaxAaHl'Ire Aa flacrBar B 3aceAaul'Lra Ha

o6ur.rHcrus cbBer l'I Ha HeroBI{Te KoMIT cllr,t Ao leprloAa Ha I'I3BbIrpeAHoro

rroJroxelllle. Ha unTepner CTpaHI'tIIaTa sa o6ulltnata MI'IHI'IMyM .UBa AHI'I flpeAlr

3ace1aluflTa Ha KoMlIc[I'ITe ce o6csssa rpa$r'lra 3a npoBexAauero [IM' Kaloo lI

AHeBHLLI,IM peA, Karo 3a orqerHfis flepIIoA H'Ma 3aK6cHenr're ra uy6ar'myBaHero

rIM.

Hafi-uanxo qerl{plr AHI4 [peA]I 3ace1arivfira na o6rquncrr'l'T ctBer Ha

IHTepHeTcTpaHIrIIaTarrao6trlurraraceo6asgsarIIoKaHI{Te3a3aceAaHI,,Tac

Ararnm pe4. B npuerraHara Ha o6uluncxus cbBer e ocurypeHa Bs3MoxHocr Ha

rpaxAaHr4Te Aa ce 3a[o3HaBaT c MaTepI'IaJII4Te 3a 3ace'4aHltsra'

flpet nepl'IoAa eAI{H rpaxAaHI{H ce e B63noJI3BaJr or npeAocraBeHara I{M

BB3MOX(HOCT.

O6uncx[sr cbBer Ir3[6JIH,Ba B cpoK 3aAb'IxeHI'Iero cI'I ro IIJI' 22' a:t'2

or 3MCMA Aa pa3rnacsBa aKToBere cll Ha HaceneHltero Ha o6rquxara upea

r.rHTepHer crpaHr'Iuara na O6uuna Karapua'


