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ПРЕПИС 

П Р О Т О К О Л  

№ 26 

 

 Днес, 29.04.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе двадесет и шестото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 14. Отсъстват Дарина Маринова и Адилина Колишева по 
уважителни причини и Марийка Стоянова – без уведомление.  

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 
дневния ред от двадесет и една точки. 

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

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Докладна записка с вх.№ 955 относно приемане на доклад за 
извършена финансова инспекция на Община Каварна със задача „Проверка 
за законосъобразност на отчетените към 31.12.2019 г. представителни 
разходи на кмета на общината, в т.ч. спазване на нормативните актове, 
уреждащи бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност на Община 
Каварна.“  

2. Докладна записка с вх.№ 956 относно приемане на Годишен 
финансово-счетоводен отчет за 2020 г. на дружеството 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ 
ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. 

3. Докладна записка с вх.№ 957 относно приемане на Годишен 
финансово-счетоводен отчет за 2020 г. на дружеството „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто 
процента части от капитала. 

4. Докладна записка с вх.№ 940 относно освобождаване от такси.  
5. Докладна записка с вх.№ 907 относно проучване на възможността 

за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495 с площ от 3 781 кв. 
м по КККР на гр. Каварна. 
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6. Докладна записка с вх.№ 949 относно актуализация на годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

7.  Докладна записка с вх.№ 928 относно определяне начална годишна 
цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана 
територия. 

8. Докладна записка с вх.№ 950 относно предоставяне под наем на 
имот публична общинска собственост. 

9. Докладна записка с вх.№ 944 относно даване на съгласие и 
допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 
план /ПУП/ - Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на гр. 
Каварна, в обхват от О.Т.1236 до О.Т.1246. 

10. Докладна записка с вх.№ 927 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

11. Докладна записка с вх.№ 929 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

12. Докладна записка с вх.№ 930 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър. 

13. Докладна записка с вх.№ 933 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Видно. 

14. Докладна записка с вх.№ 934 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в с. Видно. 

15. Докладна записка с вх.№ 946 относно прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 

16. Докладна записка с вх.№ 947 относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване на Народно Читалище „Калиакра 1955“  с. Могилище, 
общ. Каварна. 

17. Докладна записка с вх.№ 948 относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване на Народно читалище „Светлина 1942“ с. Белгун, общ. 
Каварна. 

18. Докладна записка с вх.№ 931 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост  в гр. Каварна. 

19. Докладна записка с вх.№ 932 относно продажба на поземлен имот 
частна общинска собственост в гр. Каварна. 

20. Докладна записка с вх.№ 952 относно прехвърляне на автобус 
„Акиа“, модел „Ultra L9“ с 35+1 места, рег. № CB1453 РК – собственост на 
ОУ „Й. Йовков“ гр. Каварна. 

21. Докладна записка с вх.№ 925 относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Анка Ангелова Явашева. 
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По първа точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 955 относно приемане на доклад за 

извършена финансова инспекция на Община Каварна със задача 

„Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2019 г. 

представителни разходи на кмета на общината, в т.ч. спазване на 

нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанска и 

отчетна дейност на Община Каварна.“  

 Общинските съветници с 8 гласа ‚за“, 4 гласа „против“ и 2 гласа 
„въздържали се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 264 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.20 ал.2 от 
Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), чл. 31 и чл. 36 от 
правилника за прилагане на ЗДФИ, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема за информация доклад № ДИД7-ДЧ-3/19.02.2021г. и 
заключение към него, съставени при извършена финансова инспекция на 
Община Каварна от органи на Агенцията за държавна финансова 
инспекция (АДФИ). 

 
Приложение: Доклад ДИД7-ДЧ-3/19.02.2021г за извършена 
финансова инспекция на Община Каварна. 

 

По втора точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 956 относно приемане на Годишен 

финансово-счетоводен отчет за 2020 г. на дружеството 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента 

части от капитала. 

 

Общинските съветници с 10 гласа „за“,  0 гласа „против“ и 5 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 265 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 137 ал.1 т.3 от 
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема годишен финансов отчет за 2020 г. на „МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД – гр. 
Каварна. 

2. Приема годишния финансов резултат на „МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД – гр. 
Каварна, който е печалба в размер на 320 089,44 лв., като същия се 
отнесе за покриване на загуби от минали години. 
 
Приложение: Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
КАВАРНА“ ЕООД с вх.№ 882/15.03.2021г. и изх. № РД-02-76-
15.03.2021г. 

 

По трета точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 957 относно приемане на Годишен 

финансово-счетоводен отчет за 2020 г. на дружеството 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община 

Каварна притежава сто процента части от капитала. 

 

Общинските съветници с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 5 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 266 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 137 ал.1 т.3 от 
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема годишен финансов отчет за 2020 г. на МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД – гр. Каварна. 

2. Приема годишния финансов резултат на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР I КАВАРНА ЕООД – гр. Каварна, който е загуба в размер 
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на 14 359,63 лв., като същия се отнесе като непокрити загуби от 
минали години. 
 
Приложение: Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството 
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА ЕООД“ с вх. № 
454/14.03.2021г. 

По четвърта точка от дневния ред 

Докладна записка с вх.№ 940 относно освобождаване от такси.  

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 267 

 

На основание чл. 8. ал. 6 от ЗМДТ. във връзка с чл. 21. ал. 1, т. 23 и 
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Общински съвет Каварна, РЕШИ 

Освобождава за периода 01.06.2021 година до 31.12.2021 година, 
всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на 
заведения за обществено хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от 
Закона за туризма, от заплащането на такси по чл. 81 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Каварна, за разполагането на маси за консумация, 
включително разполагане на съоръжения /тенти, подиуми, навеси и др./. 
когато същите обслужват масите за консумация. 

 

По пета точка от дневния ред 

 
Докладна записка с вх.№ 907 относно проучване на 

възможността за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495 

с площ от 3 781 кв. м по КККР на гр. Каварна. 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за“, 1 глас „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 
РЕШЕНИЕ № 268 

 

 На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.5, чл. 6, чл. 7 от 
НРПРУОИ на общински съвет Каварна 

 РЕШИ 
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 1. Възлага на Кмета на Община Каварна до 13.06.2021 година да 
представи в Общински съвет Каварна становище за законосъобразност от 
длъжностно лице, определено със Заповед от Кмета на Община Каварна и 
становище за финансова обезпеченост от заместник кмета по Финанси и 
икономическо развитие. 
 2. Възлага на Кмета на Община Каварна да възложи изготвяне на 
пазарна оценка от оценител на недвижими имоти за имот с идентификатор 
35064.501.3495 с площ от 3 781 кв. м по КККР на град Каварна. 
 3. Възлага на главния архитект на Община Каварна да предостави 
становище. 

 

След приемането на докладна записка с вх. № 907, пета точка от 
дневния ред, общинските съветници Нина Ставрева, Красимир Кръстев, 
Виктория Керчева, Марийка Стоянова, Пламен Белчев, Айтен Аптулова и 
Мима Василева излязоха от залата. Поради липсата на кворум в залата на 
Община Каварна, председателят на Общински съвет – Каварна удължи 
времетраенето на заседанието с един час. След един час в 17.15 часа 
Председателят на Общински съвет – Каварна направи поименна проверка 
на кворума. В залата на Община Каварна присъстват 8 общински 
съветници. Няма нужния кворум, за да бъдат вземани законосъобразни 
решения. Във връзка с което, Председателят на Общински съвет – Каварна 
закри двадесет и шестото заседание на Общински съвет – Каварна. 
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