
Препис-извлечение: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 17 

 

 Днес, 29.09.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе седемнадесетото заседание на 

Общинския съвет – Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 

16. 

Общинските съветници с 15 гласа „за”, 1 глас „против” и  гласа 

„въздържал се” приеха  

 

 ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен 

одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД; 

2. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета 

за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г. и  2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; 

3. Докладна записка вх. № 506 относно разпределение на част от 

резерва на бюджета на Община Каварна за 2020 г.; 

4. Докладна записка вх. № 498 относно прекратяване на съсобственост 

в поземлен имот в с. Камен бряг;  

5. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание 

на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, 

обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич; 

6. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на 

Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от 

бедствия; 

7. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за 

социална рехабилитация и интеграция в община Каварна. 

 

По първа точка от дневния ред „Приемане на окончателен одитен 

доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД”. 

 

 Общинските съветници с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 4 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 166 

 



 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 8, чл. 147, ал. 2 

и чл. 145 от Търговския закон, Общинският съвет – Каварна реши: 

 1. Приема за информация окончателен одитен доклад на „МБАЛ - 

КАВАРНА” ЕООД. 

 2. Възлага на управител на „МБАЛ - КАВАРНА” ЕООД да изпълни 

описаните  и приети препоръките в раздел III от  окончателен одитен доклад  

вх. № 481/04.09.2020 г. (Приложение № 1) и информира своевременно 

общински съвет за предприетите действия по изпълнението им като: 

 2.1 По препоръка № 1 от  окончателен одитен доклад  вх. № 

481/04.09.2020 г.  (Приложение № 1) в срок от 6 месеца от влизане в сила на 

решението изработи и внедри система за финансово управление и контрол. 

 2.2 По препоръки № 4, № 8 и № 9 от  окончателен одитен доклад  вх. № 

481/04.09.2020 г.  (Приложение №1) в срок от 1 месец от влизане в сила на 

решението да уведоми компетентните органи. 

 2.3 По препоръки № 5, № 6, № 6.1 и № 7 от  окончателен одитен доклад  

вх. № 481/04.09.2020 г.  (Приложение № 1) в срок от 1 месец от влизане в сила 

на решението да предприеме действия по възстановяване на паричните 

средства. 

 

По втора точка от дневния ред „Одобряване на проектобюджета за 

2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г. и  2023 г. на 

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

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 167 

 

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

и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от ЗПФ 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 2021 г. и актуализирана бюджетната 

прогноза за периода 2022 и 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности съгласно приложение № 1. 

 

По трета точка от дневния ред „Разпределение на част от резерва 

на бюджета на Община Каварна за 2020 г.”. 

 



 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 168 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА  и във връзка 

с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на „Наредба №5” за 

управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на 

Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на 

физическата активност, физическо възпитание, спорта и спортно-

туристическата дейност на Община Каварна. 

 Общински съвет Каварна: 

 1. Намалява средствата в § 00-98 на „Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи” на дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” във 

функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, със сумата от 

80 000 лв. 

 2. Увеличава средствата в § 45-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с нестопанска цел” на дейност 714 „Спортни 

бази за спорт за всички” във функция „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности, със сумата от 80 000 лв. 

В т. ч по спортни клубове, както следва: 

 СФК „Калиакра 1” гр. Каварна – 23 500 лв. 

 ФК „Калиакра – Каварна 1923 г.” – 23 500 лв. 

 СКХ “Калиакра – Каварна” – 13 000 лв. 

 „Велоклуб Каварна” –  2 000 лв. 

 СК „Корабомоделизъм и корабомоделен спорт Вимпел” – 2 960 

лв. 

 Спортен клуб „Ринг” – 5 040 лв. 

 Клуб по бойни спортове „Калиакра” – 5 000 лв. 

 „Тенис клуб Каварна” – 5 00 0лв. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Каварна да предприеме 

необходимите действия по изпълнение на решенията. 
 

По четвърта точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост 

в поземлен имот в с. Камен бряг”. 

 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 169 

 



 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 2 за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

искане с вх. № ОС-10-416/07.07.2020 г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 292 кв.м., актуван с АЧОС № 

5993/04.08.2020 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35746.501.70 по КККР на с. Камен бряг, представляващ УПИ XX-70 и XXI-

70   кв. 4 по действащия регулационен план на с. Камен бряг, целият с площ 

от 5602 кв.м., в който съсобственикът участва с 5310 кв.м, съгласно 

нотариален акт № 80, том V, рег. № 1558, д.720 от 23.07.2019 г. на СВ 

Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 812,90 лв. и е изготвена пазарна оценка 

от независим оценител в размер на  7704,00 лв. без ДДС. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 7704,00 лв. 

без ДДС (седем хиляди и четири 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 пета точка от дневния ред „Провеждане на Общо събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, 

обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич”. 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 170 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите Общинският съвет – Каварна: 

          1. Определя представител на община Каварна в извънредното заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, 

обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич на 14.10.2020 г. да е Елена 

Матеева Балтаджиева – Кмет на община Каварна. 

         2. Определя резервен представител на община Каварна (при 

невъзможност кметът на общината да участва) в общото събрание на 

асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” 

АД, гр. Добрич – инж. Георги Детелинов Балтаджиев – заместник - кмет 

„Европейски фондове и инвестиционна дейност“  на Община Каварна.  

           3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията да 

гласува по дневния ред, както следва: 



           1. по т. 1 – „за”; 

           

По шеста точка от дневния ред „Определяне на представител на 

Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска 

от бедствия”. 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

 

 РЕШЕНИЕ № 171 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при 

бедствия, Общински съвет – Каварна определя Стефан Стефанов – общински 

съветник за представител в Областния съвет за намаляване на риска от 

бедствия.  

 

По седма точка от дневния ред „Разкриване на Център за социална 

рехабилитация и интеграция в община Каварна ”. 

 

 Общинските съветници с 8 гласа „за”, 4 гласа „против” и 4 гласа 

„въздържал се” не приеха предложението на вносителя. 

 

 РЕШЕНИЕ № 172 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36в от  

Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане Общински 

съвет реши: 

 1. Не дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за 

социална рехабилитация и интеграция”, като държавно делегирана дейност с 

капацитет 20 места, с персонал за осъществяване на дейностите в ЦСРИ – 8 

души в т.ч. (1 – ръководител; 1 – социален работник; 1 – медицинска сестра; 

1 – рехабилитатор; 1 – трудотерапевт; 1 – логопед; 1 – психолог; 1 – 

хигиенист;). 

 2. Не настанява ЦСРИ в сградния фонд на адрес ул. „Г. С. Раковски” № 

25 помещения намиращи се на 1-ви етаж представляващи обща част 120 кв. 

м. (1-кабинет р-л ЦСРИ и социален работник; 1-кабинет психолог/логопед; 

1-кабинет индивидуална работа; 1-кабинет групова работа; 1-кабинет трудо-

терапевтични дейности; 1-зала лечебна физкултура; 1- фоайе за изчакване и 

санитарни възли; 

 3. Не възлага на Кмета на община Каварна да предприеме 

необходимите дейности за организирането и разкриването на ЦСРИ. 

 



 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (Д. Николова)                                              (Й. Стоянов)  

 

 

  Вярно с оригинала, 

                    Секретар: 

                                                     (Д. Колишева) 

 

 


