
 

Препис-извлечение:  

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 52 

 

 Днес, 25 юни 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация Общинският съвет – Каварна проведе петдесет и второто си 

заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 13. 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха следния 

  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка вх. № 269 относно възлагане на Община Каварна 

завършването на Интегриран план за управление на защитени зони BG0002051 

„Калиакра“, BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици и 

BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна, във връзка с прилагане на компенсаторни мерки по 

чл. 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕО за естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна, с възможност за изкупуване на имоти – частна 

собственост, попадащи на територията на приоритетното природно 

местообитание 62C0* Понто - Сарматски степи. 

 2. Докладна записка вх. № 270 относно искане на актуална информация 

от Национален център за териториално развитие, ЕАД, във връзка с 

актуализацията на опорния план на Община Каварна, отговарящ на 

разпоредбите  на Общински съвет – Каварна, съгласно Решение № 550 от 

Протокол № 42 от заседанието на 21.12.2018 г., и по изготвянето на 

предварителния проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Каварна, 

отразяващ разпоредбите на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието 

на 31.01.2019 г. и Решение№ 583 от Протокол № 45 от заседанието на 

26.02.2019 г. на Общински съвет – Каварна. 

 3. Докладна записка вх. № 271 относно откриване на процедура за 

определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна. 

 4. Докладна записка вх. № 266 относно отдаване под наем на част от 

недвижим имот публична общинска собственост. 

 5. Докладна записка вх. № 272 относно удължаване на срока за наем за 

помещение в гр. Каварна, между Сдружение „Факел” и Община Каварна. 



 6. Докладна записка вх. № 234 относно одобряване на проект за 

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и 

селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен 

кладенец Р104 до НР 6000 куб.м в гр. Каварна. 

 7. Докладна записка вх. № 233 относно одобряване на проект за 

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и 

селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен 

кладенец Р110 до НР 6000 куб.мв гр. Каварна. 

 8. Докладна записка вх. № 268 относно извършена финансова инспекция 

на Община Каварна за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. от Агенция за 

държавна финансова инспекция. 

 9. Питания. 

 

 По първа точка от дневния ред „Възлагане на Община Каварна 

завършването на Интегриран план за управление на защитени зони 

BG0002051 „Калиакра“, BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите 

птици и BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, във връзка с прилагане на 

компенсаторни мерки по чл. 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕО за 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна, с възможност за 

изкупуване на имоти – частна собственост, попадащи на територията на 

приоритетното природно местообитание 62C0* Понто - Сарматски 

степи.”. 

 

 Общинските съветници с 9 гласа „за”, 2 гласа „въздържал се” и 2 гласа 

„против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 618 

 

 1. На основание чл. 118, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното 

разнообразие, във връзка с чл. 9 от НАРЕДБА за условията и реда за 

разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони 

(Приета с ПМС № 349 от 30.12.2008 г., обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2009 г., в сила 

от 27.01.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.), във 

връзка с чл. 6 от ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна,предлага на МОСВ да 

възложи на Община Каварна да изработи проект за Интегриран план за 



управление на защитени зони и да привлече за довършването на проекта 

необходимите специалисти за всяко едно ниво от проекта. 

 1.1 За целта МОСВ като възложител да преотстъпи на Община Каварна 

авторските права за свободно ползване, относно текста и съдържанието в 

проекта на ИПУ, изготвен от ИБЕИ-БАН към дата 30.09.2017 г. 

 1.2. В текста „На основание чл. 6, параграф 1, параграф 2 и параграф 4 от 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна, във връзка със заключителните разпоредби и 

минималните изисквания на структурата и съдържанието на план за 

управление на защитена зона, включени като Приложение към чл. 4, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за 

управление на защитени зони.”   

 

2. Възлага на кмета на Община Каварна да информира Общински съвет – 

Каварна за извършените действия по проекта за Интегрирания план за 

управление на защитените зони и получената информация от МОСВ в 

едномесечен срок. 

 

 По втора точка от дневния ред „Искане на актуална информация от 

Национален център за териториално развитие, ЕАД, във връзка с 

актуализацията на опорния план на Община Каварна, отговарящ на 

разпоредбите  на Общински съвет – Каварна, съгласно Решение № 550 от 

Протокол № 42 от заседанието на 21.12.2018 г., и по изготвянето на 

предварителния проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Каварна, отразяващ разпоредбите на Решение № 553 от Протокол № 44 от 

заседанието на 31.01.2019 г. и Решение№ 583 от Протокол № 45 от 

заседанието на 26.02.2019 г. на Общински съвет – Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 619 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 и т. 12, въз основа на предходния чл. 20, с 

който общинският съвет определя политиката за изграждане и развитието на 

общината, осъществявайки дейностите по чл. 17, конкретно в случая ал. 1, т. 2, 

т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

касаещи устройството и развитието на територията на общината и на 

населените места в нея, опазването на околната среда, рационалното 

използване на природните ресурси и развитието на спорта, отдиха и туризма. 



1. Приема информацията, предоставена от изпълнителя по проекта за Общ 

устройствен план (ОУП) на община Каварна, с оглед изпълнението на 

разпоредбите на влезли в сила Решение на Общински съвет – Каварна: № 550 

от Протокол № 42 от заседанието на 21.12.2018 г., Решение № 553 от Протокол 

№ 44 от заседанието на 31.01.2019 г. и Решение № 583 от Протокол № 45 от 

заседанието на 26.02.2019 г. 

 По трета точка от дневния ред „Откриване на процедура за 

определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 10 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 620 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА,  чл.68, ал. 1 от Закона 

за съдебната власт и писмо наш вх. № 193/16.04.2019 г. от административния 

ръководител на Окръжен съд –Добрич Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен 

съд - Каварна.  

2. Избира Временна комисия за изготвяне на предложение за избор на 

съдебни заседатели при Районен съд – Каварна в състав: 

-  Веселина Енчева – председател 

-  Виктория Керчева 

-  Веселина Андонова 

3. Възлага на комисията по т. 2 да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна, 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 

влизането на решението в сила да публикува обява за откриване на 

процедурата по определяне на съдебни заседатели на интернет страницата на 

Община Каварна.  

 

 По четвърта точка от дневния ред „Отдаване под наем на част от 

недвижим имот публична общинска собственост.” 
 



 Общинските съветници с 1 гласа „за”, 3 гласа „въздържал се” и 7 гласа 

„против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 621 

 

              На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от ЗОС,  

Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Не дава съгласие да се предоставят под наем обособени части от  

недвижими имоти – публична общинска собственост с идентификатори по 

КККР на гр.Каварна, както следва: 

- обособена част от ПИ 35064.501.3300 с площ от 193кв.м., представляваща 

половината от уличното платно и паркоместа, видно от скица – извадка от 

действащия ПУП на гр.Каварна. 

- обособена част от ПИ 35064.501.3296 с площ от 1186 кв.м., представляваща 

западната част от имота отредена за паркинг, улично платно и тротоар, видно 

от скица – извадка от действащия ПУП на гр.Каварна. 

Общата площ на обособените части от двата имота е 1379 кв.м. 

 2. Не разрешава предоставянето под наем да е общо за двата имота и в 

условие на публичен търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за провеждане 

на публични  търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под 

наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна за срок от 3 

(три) години, с активен сезон от 01.05. до 30.09. на текущата година, за 

извършване на услуга - „денонощно охраняем открит паркинг”. 

 3. Не определя начална тръжна месечна наемна цена общо за двата имота 

в размер на 689,50лв. (без ДДС), съгласно приета Тарифа за размера на 

месечните наемните базисни цени на общински стопански обекти и терени, за 

активен сезон от 01.05. до 30.09. на текущата година и 10% от месечната цена 

за останалия период.  

 4. Не възлага на кмета да извърши необходимите законови действия. 

 

По пета точка от дневния ред „Удължаване на срока за наем за 

помещение в гр. Каварна, между Сдружение „Факел” и Община 

Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 8 гласа „за”, 1 гласа „въздържал се” и 2 гласа 

„против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 622 

 



 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във 

връзка с §78 ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заявление с вх. № ОС-№-

279/17.05.2019 г. от Сдружение „Факел” с адрес на управление гр. Каварна ул. 

Добротица 1, ЕИК: 1246*****, представлявано от А. И. Каменова ЕГН: 

7201******, л.к. № 64*******, издадена на 21.11.20** г. от МВР-Добрич, 

Общински съвет - Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за удължаване с 7 /седем/ години срока на договор за 

наем от 18.08.2016 г. сключен между Община Каварна Сдружение „Факел” с 

адрес на управление гр. Каварна ул. Добротица *, ЕИК: 124******, 

представлявано от А. И. Каменова ЕГН: 7201******, л.к. № 64*******, 

издадена на 21.11.2012 г. от МВР-Добрич, актуван с АОС АПОС № 108 от 

16.12.2011 г., , представляващ част от сграда с идентификатор 35064.501.976.4 

по КККР на град Каварна, с предназначение: административна сграда с площ 

от 38 кв.м., цялата с площ от 329 кв.м. находящ се на ул. Добротица 3*, въз 

основа на договор за наем от 18.08.2016 г. 

 2. Упълномощава кмета на Община Каварна да сключи анекс към 

договора за наем, като запази всички клаузи по договора. 

 

По шеста точка от дневния ред „Одобряване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образования, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р104 

до НР 6000 куб.м в гр. Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 9 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 623 

 

 На основание  чл.  21, ал. (1) , т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 

(1)  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изработен проект за 

подробен устройствен план - парцеларен план в изпълнение на проект 

„Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”, 

финансиран по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г.“ и становище 

на Експертен съвет по устройство на територията гр. Каварна, изразено в 

Протокол № 2 от 21.03.2019 г., Общински съвет Каварна реши: 

 1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за 

линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените 

места и селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен 

кладенец Р104 до НР 6000 куб.м, община Каварна, област Добрич, преминаващ 



през поземлени имоти с идентификатори, както следва: 35064.12.98 (държавна 

публична собственост); 35064.20.26 (общинска собственост); 35064.20.129 

(държавна собственост); 35064.30.2 (общинска собственост); 35064.30.29 

(общинска собственост); 35064.30.159 (общинска собственост); 35064.30.160 

(държавна собственост); 35064.37.74 (държавна собственост); 35064.111.473 

(общинска собственост); 35064.112.18 (общинска собственост); 35064.112.54 

(частна собственост); 35064.112.55 (частна собственост); 35064.112.56 (частна 

собственост); 35064.112.57 (частна собственост); 35064.112.58 (частна 

собственост); 35064.112.59 (частна собственост); 35064.112.127 (общинска 

собственост) и 35064.112.128 (общинска собственост) в гр. Каварна, общ. 

Каварна, обл. Добрич. 

 2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи, 

съгласно закона действия. 

 На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 (тридесет) дневен срок от 

обнародването в ,,Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване по 

реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред Административен съд Добрич, чрез 

Общински съвет Каварна.  

 

По седма точка от дневния ред „Одобряване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образования, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р110 

до НР 6000 куб.мв гр. Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 9 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 624 

 

          На основание  чл.  21, ал. (1) , т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 

(1)  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изработен проект за 

подробен устройствен план - парцеларен план в изпълнение на проект 

„Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”, 

финансиран по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г.“ и становище 

на Експертен съвет по устройство на територията гр. Каварна, изразено в 

Протокол № 2 от 21.03.2019 г., Общински съвет Каварна реши: 

 1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за 

линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените 

места и селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен 

кладенец Р 110 до НР 6000 куб.м. в гр. Каварна, преминаващ през поземлени 



имоти с идентификатори, както следва: 35064.12.98 (държавна собственост), 

35064.16.101 (общинска собственост), 35064.16.107 (общинска собственост), 

35064.111.473 (общинска собственост) и 35064.112.128 (общинска 

собственост) в землище град Каварна:    66113.26.1  (частна собственост) и 

66113.27.86 (общинска собственост) в землище с. Селце, общ. Каварна. 

 2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи, 

съгласно закона действия. 

 На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 (тридесет) дневен срок от 

обнародването в ,,Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване по 

реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред Административен съд Добрич, чрез 

Общински съвет Каварна.  

 

 

 

 

Протоколчик:       /П/                       Председател:      /П/ 

                       (Д. Николова)                                                     (Кр. Кръстев)  

 

               

    
 


