
Препис-извлечение: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 55 

 

 Днес, 08 октомври 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация Общинският съвет – Каварна проведе петдесет и петото си 

заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 12. 

 

 Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа„въздържал се”  и 0 гласа 

„против” приеха следния 

  

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Докладна записка вх. № 437относно избиране на временно 

изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна; 

 2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; 

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет 

за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; 

 4. Докладна записка вх. № 442 относно приемане на Програма за 

енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г. 

5. Докладна записка вх. № 443 относно приемане на Краткосрочна 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г. 

6. Докладна записка вх. № 446 относно изменение на кадастралния 

регистър и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, 

община Каварна; 

7. Докладна записка вх. № 436 относно учредяване на безвъзмездно 

право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна; 

8. Докладна записка вх. № 439 относно безвъзмездно учредяване на 

право на строеж върху общински имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна; 

9. Докладна записка вх. № 429 относно одобряване на задание за 

проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване и 

разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 72693.152.429 по 

КККР  на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич; 



10. Докладна записка вх. № 427 относно разрешаване промяна на 

предназначението на част от УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи 

обекти“ в кв. 303, гр. Каварна, в елемент на техническата инфраструктура - 

КПС и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на 

плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден ,,за озеленяване 

и обслужващи обекти“ в кв. 303 и застротиелен план за новообразувания 

УПИ ІІ; 

11. Докладна записка вх. № 435 относно разрешаване промяна на 

предназначението на част от УПИ Х, отреден ,,за озеленяване“ в кв. 148, гр. 

Каварна в елемент на техническата инфраструктура и Одобряване на проект 

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

Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х ,,за озеленяване“ и тупик до УПИ 

VІІІ и УПИ ІХ в кв. 148; 

12. Докладна записка вх. № 445 относно информация за дейността на 

общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г. 

 

 По първа точка от дневния ред „Избиране на временно 

изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 670 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал.6 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация и чл. 161 от Изборния 

кодекс, както и във връзка с Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на 

Централната избирателна комисия, Общински съвет Каварна реши: 

 I. Избира Митко Недев –  зам.- кмет ФИР на Община Каварна за 

временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет на Община Каварна. 

 1. Временно изпълняващия длъжността кмет на община да получава 

основно месечно възнаграждение, определено за длъжността Кмет на 

Община Каварна. 

 II. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство в 

кметствата на територията на община Каварна до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет на кметство, следните лица: 

- За кметство с. Българево - Венета Добрева Арабова - специалист в 

отдел ГРАО; 

- За кметство с. Белгун - Вела Атанасова Вълкова - кмет на 

с.Септемврийци; 



 1. Временно изпълняващите длъжността Кмет на кметство да 

получават индивидуално основно месечно възнаграждение, определено за 

длъжността Кмет на съответното кметство. 

 

 По втора точка от дневния ред „Актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост.” 

 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 671 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Общински съвет - Каварна приема промени в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Каварна за 2019 година, както следва: 

 

1. В „т. ІІІ 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 „Б” „Имоти, които 

община Каварна има намерение да учреди вещни права”  се добавят нови т. 

14 и т. 15, както следва: 

 

 „14. Поземлен имот с идентификатор 57861.501.151 по КККР на с. П. 

Чунчево, общ.Каварна, идентичен с УПИ № І в кв. 2 по ЗРП на с. П. Чунчево, 

за строителство на храм - параклис, актуван с АЧОС № 5802/27.08.2018 г.” 

 

 15. Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 

35064.501.1124.2.3 по КККР на гр. Каварна, актуван с АЧОС № 5475/2015 г., 

с предназначение „Административна сграда”.  

 

 По трета точка от дневния ред „Одобряване на проектобюджет за 

2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.” 

 

 Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1 глас 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 672 



 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от 3ПФ и чл.16 ал. 8 от Наредбата за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, 

Общински съвет Каварна: 

 Одобрява проектобюджета за 2020 г. и актуализирана бюджетната 

прогноза за периода 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности съгласно приложение № 1. 

 

 По четвърта точка от дневния ред „Приемане на Програма за 

енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.” 

 

 Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 673 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 - 

ал. 3 от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет Каварна приема 

Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г. 

 

 По пета точка от дневния ред „Приемане на Краткосрочна 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 

г.” 

 

 Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 674 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от  

Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Каварна 

приема:  

 - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.; 

 - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. 

 



 По шеста точка от дневния ред „Изменение на кадастралния 

регистър и промяна на характера на поземлен имот от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. 

Топола, община Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 675 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 

8 от Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър, Общински съвет – Каварна реши:  

 1. Обявява имот с идентификатор 72693.19.27 по КККР на с.Топола, 

общ. Каварна, с площ от 2536 кв.м.,  с трайно предназначение на 

територията: Земеделска, от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост.  

 2. Дава съгласие да се проведе процедура по чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона 

за кадастъра и имотния регистър, като на основание направените 

констатации и налични документи Службата по геодезия, кадастър и 

картография - Добрич да направи промяна на записа за начина на трайно 

ползване – в кадастралния регистър на недвижимите имоти за ПИ с 

идентификатор 72693.19.27 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, с площ от 

2536 кв.м.,  с трайно предназначение на територията: Земеделска, от начин на 

трайно ползване – „Гробищен парк” в „Друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение“.  

 3. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите 

законови действия по изпълнение на процедурата за промяна в кадастралните 

регистри и състави нов акт за частна общинска собственост за имота. 

 

 По седма точка от дневния ред „Учредяване на безвъзмездно право 

на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 676 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 69, 

чл. 70, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за реда на придобиване, разпореждане и 

управление на общинско имущество на Общински съвет Каварна и писмо с 

Вх. № РД-06-446/05.08.2019 г. от директора на ГД „Гранична полиция” при 



Министерството на вътрешните работи гр.София, Общинският съвет – 

Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на ГД 

„Гранична полиция” при Министерството на вътрешните работи гр.София, 

бул. „Кн. Мария Луиза” № 4*, с ЕИК 12901****, на част от самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор № 35064.501.1124.2.3 по КККР на гр. 

Каварна, представляващ трети етаж от административна сграда в гр. Каварна, 

ул. „Раковски” № 1*, състояща се от осем стаи, коридор и две сервизни 

помещения, с обща площ от 145 кв.м., за административни нужди,  за срок от 

10 години.  

           2. Упълномощава кмета на община Каварна да издаде заповед и да 

сключи договор с ГД „Гранична полиция” - МВР.  

            3.Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

действия. 

 

 По осма точка от дневния ред „Безвъзмездно учредяване на право 

на строеж върху общински имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна.” 

 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

  

РЕШЕНИЕ № 677 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 6 т. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 59 т. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 

разпореждане и управление на общинско имущество на Общински съвет 

Каварна и във връзка със заявление с вх. № ОС-10-468/17.09.2019 г., 

Общински съвет – Каварна, реши: 

 1. Дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на строеж без 

търг или конкурс на Църквата при храм „Св. Вмчк Георги” с ЕИК 12470****, 

с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 2, с Председател на църковното 

настоятелство енорийски свещеник Василий Б. Селемет, упълномощен с 

удостоверение № 305/ 03.07.2019 г. на Варненската  и Великопреславска 

Света Митрополия, за изграждане на „ХРАМ-ПАРАКЛИС” с площ до 100 

кв.м., върху част от общински поземлен имот с идентификатор № 

57861.501.151 по КККР на с. П. Чунчево, общ.Каварна, идентичен с УПИ № І 

в кв. 2 по ЗРП на с. П. Чунчево, общ. Каварна, одобрен със заповед № 859/ 

21.12.2018 г., отреден за „Територия за обществено обслужване” – за 

параклис, устройствена зона – „КОО”, целият с площ от 500 кв.м. Имотът е 

актуван с АЧОС № 5802/ 27.08.2018 г. 

 2. Упълномощава кмета на община Каварна да издаде заповед и да 

сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж. 



 

 По девета точка от дневния ред „Одобряване на задание за 

проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване и 

разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 

72693.152.429 по КККР  на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.” 

 

 Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 678 

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а ал. 1 и ал. 5 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 

чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, заявление с вх. № АБ-30-710/09.09.2019 г. от 

,,АКВАТЕК”  ЕООД, с ЕИК 81314****, с адрес на управление: гр. Варна, ул. 

,,Атанас Москов” № *, с управител Валентин Д. Вълев, собственик на имоти 

с идентификатори 72693.19.133 и 72693.152.429 по КККР  на с. Топола, общ. 

Каварна, обл. Добрич, съгласно Постановления за възлагане от 05.12.2017 г., 

от 14.09.2017 г. и от 26.05.2017 г., Общински съвет Каварна реши: 

 1. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, обосноваващо 

необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 

72693.152.429 по КККР  на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел 

промяна на предназначението на земята и създаване на подробен устройствен 

план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на 

застрояване за имотите и конкретно отреждане; 

 2. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 72693.152.429 

по КККР  на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел промяна на 

предназначението на земята и създаване на подробен устройствен план, 

който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване 

за имотите и конкретно отреждане, а именно: имот с идентификатор 

72693.19.133 се отрежда - ,,за жилищно строителство, хотел, 

административно-битова и спортно развлекателна дейност”, а имот с 

идентификатор 72693.152.429 се отрежда ,,за жилищно строителство, хотел, 

административно-битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и 

соларна система”; 

 3. Да се добави в обхвата на разработката ПИ с идентификатор 

72693.152.424 за комуникационно-транспортен достъп. 

 4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона.  

 



        ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Каварна в обем и 

съдържание съгласно Наредба  № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на 

настоящото решение. Същият да е придружен с планове-схеми за 

водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-

транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2  от ЗУТ. 

Да се представят становища на основание чл.128, ал. 6 от ЗУТ за съгласуване 

на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните 

контролни органи и експлоатационните дружества, по реда на чл. 127, ал. 2 

от с.з., включително и становища на РИОСВ - Варна, „Електроразпределение 

Север” АД и скица съгласувана с „Електроразпределение Север” АД  и  

„ВиК-Добрич” ООД. 

 Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на 

оспорване.  

 

 По десета точка от дневния ред „Разрешаване промяна на 

предназначението на част от УПИ І, отреден ,,за озеленяване и 

обслужващи обекти” в кв. 303, гр. Каварна, в елемент на техническата 

инфраструктура - КПС и одобряване на проект за Подробен устройствен 

план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ 

І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти” в кв. 303 и 

застротиелен план за новообразувания УПИ ІІ.” 
 

 Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

  

РЕШЕНИЕ № 679 

 

 На основание  чл.  21, ал. (1) , т. 8 и т. 11  от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1  и чл. 62а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

предвид изработен проект за подробен устройствен план – изменение на 

плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден ,,за озеленяване 

и обслужващи обекти” в кв. 303 и застротиелен план за новообразувания 

поземлен имот – УПИ ІІ, Решение № 534 от 30.10.2018 г. на Общински съвет 

Каварна, издадено становище от РИОСВ-Варна с изх. № 08-01-2776/А1/ от 

26.07.2019 г., удостоверение за приемане на проект за изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри с изх. № 25-80481/08.04.2019 

г. издадено от СГКК-Добрич, и становище на Експертен съвет по устройство 

на територията гр. Каварна, изразено в Протокол № 4 от 05.07.2019 г. в т. 6, 

Общински съвет Каварна реши: 

 1. Разрешава промяна на предназначението на 268 кв.м. общинска 

собственост, част от УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти” 



(озеленяването в частта за новообразуваното УПИ ІІ не е реализирано) в 

територия за техническа инфраструктура - канална помпена станция (КПС); 

 2. Одобрява проект за Подробен устройствен план – изменение на 

плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден ,,за озеленяване 

и обслужващи обекти” в кв. 303, състоящо се в разделяне на УПИ І на два 

нови урегулирани поземлени имота: УПИ ІІ-3606, с отреждане ,,за КПС” и 

УПИ ІІІ-3606, с отреждане ,,за озеленяване и обслужващи обекти” и план за 

застрояване на УПИ ІІ-3606, отреден ,,за КПС“; 

 3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия, съгласно закона. 

 

 По единадесета точка от дневния ред „Разрешаване промяна на 

предназначението на част от УПИ Х, отреден ,,за озеленяване“ в кв. 148, 

гр. Каварна в елемент на техническата инфраструктура и Одобряване на 

проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация 

на гр. Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х ,,за озеленяване“ и тупик 

до УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 148.” 

 

  

 Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа 

„против” приеха 

  

РЕШЕНИЕ № 680 

 

 На основание  чл.  21, ал. (1) , т. 8 и т. 11  от ЗМСМА, във връзка чл. 

129, ал. 1  и чл. 62а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

постъпило в Общинска администрация Каварна заявление за одобряване на 

подробен устройствен план с вх. № АБ-30-493/25.06.2019  г. Василий 

Селемет – пълномощник на Борис Е. Комаров и Стоянка З. Комарова, 

предвид изработен проект за подробен устройствен план – изменение на 

плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х ,,за 

озеленяване” и тупик до УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 148, Решение № 582 по 

Протокол № 45 от 26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна, издадено 

становище от РИОСВ-Варна с изх. № 94-00-1047 (А1) от 04.06.2019 г., 

Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри с изх. № 25-84159/11.04.2019 г. издадено от СГКК-

Добрич,  становище на Експертен съвет по устройство на територията гр. 

Каварна, изразено в Протокол № 4 от 05.07.2019 г. в т. 7 и сключен 

предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет 

Каварна реши: 

 1. Разрешава промяна на предназначението на 59 кв.м. общинска 

собственост, част от УПИ Х, отреден за ,,озеленяване” в кв. 148 по 



регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, което не е реализирано в 

територия за техническа инфраструктура – улична отсечка; 

 2. Одобрява проект за Подробен устройствен план – изменение на 

плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х ,,за 

озеленяване” и тупик до УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 148, предвиждащ промяна 

на тупика осигуряващ достъп до УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 148 по 

регулационния план на гр. Каварна, който става улична отсечка с ос от о.т. 

2001 до о.т. 2006, за сметка на част от УПИ Х отреден ,,за озеленяване” и 

изместване на северната регулационна линия на УПИ VІІІ в северна посока 

към тупика; 

 3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия, съгласно закона. 

 

 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 дванадесета точка от дневния ред „Информация за дейността на 

общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г.” 

 

 Общинските съветници с 8 гласа „за”, 2 гласа „въздържал се” и 5 гласа 

„против” приеха 

  

РЕШЕНИЕ № 681 

  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каварна 

приема предоставената информация.  
 

  

  

Протоколчик:       /П/                       Зам.-председател:      /П/ 

                       (Д. Николова)                                                            (Р. Димов)  

 

               

   Вярно с оригинала, 

                    Секретар: 

                                                    (Д. Колишева) 
 

 

 


