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Препис 

П Р О Т О К О Л  

№ 29 

 

 Днес, 31.05.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе двадесет и деветото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 15. По уважителни причини отсъстват Мариян Алексиев и 
Айтен Аптулова. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 
предложението в проекта за дневен ред да бъде добавена т.7 Питания.  
 
 Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и  1 глас 
„въздържал се“ приеха предложението. 
 
 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 
предложението в проекта за дневен ред т.7 Питания да стане т.1, а 
останалите точки да се пренаредят. 
 
 Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“ приеха предложението. 
 
 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 
проекта за дневен ред от седем точки. 
 
 Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 
 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Питания. 
2. Докладна записка с вх.№ 1009 относно приемане на Годишен план 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Каварна (2021-2022 г.) 
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3. Докладна записка с вх.№ 1006 относно въвеждане на 
задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на 
територията на Община Каварна от учебната 2021/2022 година. 

4. Докладна записка с вх.№ 1021 относно извършване на дейност по 
Автогарово обслужване от община Каварна. 

5. Докладна записка с вх.№ 1019 относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Детелина Върбинова Атанасова. 

6. Докладна записка с вх.№ 1008 относно одобряване на 
извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за 
периода от 01.02.2021г. до 30.04.2021г.  

7. Докладна записка с вх.№ 1022 относно приемане на отчет за 
дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 08.12.2020 
г.-30.05.2021 г. 

 
 

По първа точка от дневния ред 

 

Питания 

 

 На настоящото заседание бяха разгледани четири питания, 
входирани в деловодството на Общински съвет - Каварна от общински 
съветници, както и отговорите към тях, предоставени от общинска 
администрация. 

 Първото питане е с вх. № 1035/26.05.2021г и е входирано от 
общинските съветници: Красимир Кръстев, Пламен Белчев, Нина 
Ставрева, Виктория Керчева, Мима Василева и Айтен Аптулова. Питането 
е относно съдебните дела, заведени срещу Община Каварна, по колко от 
тях е загубила и плаща или е длъжна да заплати адвокатски хонорари и 
съдебно-деловодни разноски; по колко от тях все още няма влязъл в сила 
съдебен акт; прекратени договори с контрагенти, стойност на заплатени 
адвокатски хонорари и съдебно-деловодни разноски по загубени дела и как 
са отразени по параграфи. Кметът на община Каварна представи 
становище с вх. № 1035-02/31.05.2021г. като отговор на питането. 
Общинските съветници изразиха мнение, че няма как да изразят становище 
в момента дали са доволни или не, тъй като отговорът беше предоставен 
преди заседанието и че ще се запознаят по-детайлно с предоставената 
информация. 
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 Второто питане е с вх. № 1036/26.05.2021г. и е подписано от 
общинските съветници Красимир Кръстев, Нина Ставрева, Мима Василева 
и Айтен Аптулова. Това питане касае размера на средната брутна работа 
заплата на Общинска администрация за месец април и месец май 2021г. и 
неспазването и прилагането на чл.22, ал.2 и ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация. Въпросът е зададен по 
отношение на възнаграждението на общинските съветници. Кметът 
обясни, че трябва решение на общински съвет в изпълнение на чл. 34 от 
ЗМСМА, тъй като е установено, че в правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с 
общинска администрация има несъответствие и трябва да бъдат направени 
промени.  В последствие ще се предостави повече информация по 
въпросното питане. 

 Питане с Вх.№ 1037/26.05.2021г. от общинския съветник Дарина 
Маринова относно програмата за развитие на туризма. Беше отговорено и 
устно и писмено на въпросите и общинският съветник бе доволен от 
предоставената информация. 

 Питане с вх.№ 1047/27.05.2021г. е входирано от общинските 
съветници Красимир Кръстев, Пламен Белчев, Нина Ставрева, Виктория 
Керчева, Мима Василева и Айтен Аптулова и касае третокласен път III – 
901 Българево – Каварна. Общинските съветници и заинтересовани 
граждани, които присъстваха в залата апелираха към по-сериозни действия 
от страна на общинска администрация относно проблема. След дълго 
дебатиране, председателят на Общински съвет – Каварна обяви, че 
предстои насрочване на председателски съвет, както и среща с 
представители на Агенция пътна инфраструктура, за да може да получат 
всички изчерпателна информация относно поставените въпроси. 

 

По втора точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1009 относно приемане на Годишен план на 
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Каварна (2021-2022 г.) 
 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 
 

4 
 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 288 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 174, 
ал. 1, чл. 176 и чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, Общински съвет Каварна приема Годишен план на дейностите 
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община 
Каварна. 

 
Приложение: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Каварна през учебната 2021/2022 
година. 
 

По трета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1006 относно въвеждане на задължително 

предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община 
Каварна от учебната 2021/2022 година. 
 

Общинските съветници с 13 гласа „за“ 0 гласа „против“ и 1 глас 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 289 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.56 
от Закона за предучилищното и училищното образование и §16 и §17 от ПЗР 
на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование 
 

Общински съвет – Каварна РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно 
образование на 4-годишните деца в детските градини на община Каварна от 
настоящата 2021/2022 учебна година. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващите 
съгласно закона действия. 
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По четвърта точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1021 относно извършване на дейност по 

Автогарово обслужване от община Каварна. 
 

 Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас 
„въздържал се“ приеха: 
 
 РЕШЕНИЕ № 290 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.52а от 
Наредба №33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България, издадена от министъра на транспорта, 
Общински съвет Каварна: 

1. Дава съгласие Община Каварна, да извършва стопанска дейност 
по автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и 
предоставяне на право за продажба на билети. 

2. Възлага на кмета на община Каварна да организира извършване 
на дейността. 
 

 
По пета точка от дневния ред 

 
 Докладна записка с вх.№ 1019 относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Детелина Върбинова Атанасова. 
 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 291 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с молба 
с вх.№ РД-15-883 от 05.05.2021г., Общински съвет – Каварна дава съгласие 
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да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 1 500 лв. (хиляда и 
петстотин) лева на лицето Детелина Върбинова Атанасова, ЕГН: 
8106087958, живуща в гр. Каварна, ул. „България“ № 36, бл. Добруджа, вх. 
Б, необходима за покриване на част от разходите ѝ за лечение, за сметка на 
местните приходи. 

 
 

По шеста точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 1008 относно одобряване на извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 
01.02.2021г. до 30.04.2021г.  
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 292 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, одобрява извършените 
разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 
01.02.2021г. до 30.04.2021г. в размер на 40,00 лв.,отчетени като разход. 
 
 

По седма точка от дневния ред 

 

Докладна записка с вх.№ 1022 относно приемане на отчет за 
дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 08.12.2020 
г.-30.05.2021 
 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ №293 

 

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 



Общински съвет- Каварна  

2019 - 2023 

 
 

7 
 

съвет – Каварна приема отчета за дейността на общинския съвет и неговите 
комисии за периода 08.12.2020г. – 30.05.2021г. съгласно приложението. 

 
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Каварна и 

неговите комисии за периода 08.12.2020г. – 30.05.2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   
       (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 
  Вярно с оригинала, 



obstsatr
288/31.05.2021г.


































