
Препис-извлечение:  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 53 

 

 Днес, 12 юли 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация Общинският съвет – Каварна проведе петдесет и третото си 

заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 17.  

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се”  и 0 

гласа „против” приеха следния 

  

ДНЕВЕН РЕД: 

  

 1. 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. 

2. Докладна записка вх. № 312 относно извършена проверка от Агенция 

за държавна финансова инспекция на Община Каварна във връзка с 

определянето, начисляването, предоставянето и отчитането на субсидия, 

предоставена от Държавния бюджет за Център за обществена подкрепа за 

2016г. 

3. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за 

финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Каварна” ЕООД 

4. Докладна записка вх. № 293 относно трансформация на целево 

представени средства по бюджета на Община Каварна за 2019 г. 

5. Докладна записка вх. № 299 относно определяне на изпълнител на 

услугата „патронажна грижа” по одобрен проект на Община Балчик 

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

общините Балчик, Каварна и Шабла” по Процедура BG05М9ОР001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

6. Питания 

 

 По първа точка от дневния ред „Извършена финансова инспекция 

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

държавна финансова инспекция.” 

 

Общинските съветници с 8 гласа „за”, 4 глас „въздържал се” и 5 гласа 

„против” не приеха проекта за решение. 



 

Общинските съветници отхвърлиха 

 

РЕШЕНИЕ № 625 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с взети решения на 

Общински съвет – Каварна за приемане и актуализации на бюджета на 

общината за 2016 г.,  приема за информация доклад № ДИЗДЧ-2/15.03.2019 г. 

на Агенцията за държавна финансова инспекция.  

 

 По втора точка от дневния ред „Извършена проверка от Агенция 

за държавна финансова инспекция на Община Каварна във връзка с 

определянето, начисляването, предоставянето и отчитането на субсидия, 

предоставена от Държавния бюджет за Център за обществена подкрепа 

за 2016г.” 

  

Общинските съветници с 10 гласа „за”, 2 гласа „въздържал се” и 5 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 626 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с извършена 

финансова инспекция на Община Каварна във връзка с определянето, 

начисляването, предоставянето и отчитането на субсидия, предоставена от 

Държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016 г. 

приема за информация доклад № ДИЗДЧ-5/23.10.2017 г. на Агенцията за 

държавна финансова инспекция. 

 

  По трета точка от дневния ред „Изискана информация за 

финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Каварна” ЕООД” 
 

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 глас „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха 

 

РЕШЕНИЕ № 627 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Каварна: 

 1. Не приема докладната записка поради липса на информация от 

управителя на МБАЛ – Каварна ЕООД. 

 2. Препоръчва на председателят на Общински съвет – Каварна да 

изиска чрез кмета на общината изпълнението на т. 7 от решение № 595 по 



Протокол № 48 от заседание на Общинския съвет от 30.04.2019 г., както и 

актуална информация за финансовото състояние на МБАЛ – Каварна ЕООД в 

срок до 31 август.  

 По четвърта точка от дневния ред „Трансформация на целево 

представени средства по бюджета на Община Каварна за 2019 г.” 

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

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 628 

 

 1. На основание чл. 21 ал. 1 т.6 от ЗМСМА,чл. 5, чл. 124 от ЗПФ и чл. 

22 ал. 2 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: 

 Дава съгласие сумата от 500лв. представляваща непокритата разлика 

от временен безлихвен заем предоставен на СНЦ „МИГ-Каварна” за 

разплащане на разходи свързани с изпълнението на Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № РД 50- 192/07.12.2015 г., финансиран по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година да се 

трансформира в субсидия за юридически лица с нестопанска цел. 

 2. Възлага на кмета на общината да извърши последващите от закона 

действия. 

 

 По пета точка от дневния ред „Определяне на изпълнител на 

услугата „патронажна грижа” по одобрен проект на Община Балчик 

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Процедура 

BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г.” 

 

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

„против” приеха 

 

 РЕШЕНИЕ № 629 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

изпълнението на проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по 

Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 



съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 

Общински съвет - Каварна: 

1. Дава съгласие специализираното звено на Община Каварна - 

Домашен социален патронаж за срок от 12 месеца, считано от стартиране 

на услугата, да изпълнява дейностите по предоставяне на услугата на 

територията на Община Каварна по проект „Предоставяне на патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна 

и Шабла” по Процедура за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Каварна да извърши всички 

последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението. 
 

 

 

 Протоколчик:       /П/                       Председател:      /П/ 

                       (Д. Николова)                                                     (Кр. Кръстев)  

 

               
 


