
Отчет 
 за дейността на Общински съвет – Каварна и неговите комисии за 

периода 01.05.2016  - 31.10.2016 г. 
 

  
Организацията и дейността на Общинския съвет на община Каварна се 

осъществяват съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, действащото законодателство и разпоредбите на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация.   

През второто шестмесечие от първата година на мандата си Общинският 

съвет проведе 7 заседания, от които едно тържествено.  

 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

Общинският съвет приема решения в рамките на своята компетентност 

при спазване на изискванията на закона и съобразяване с интересите на 

гражданите на общината. Като орган на местното самоуправление Общинският 

съвет – Каварна определя политиката за изграждане и развитие на общината 

във връзка с осъществяването на дейностите в сферата на неговата 

компетентност, както и на други дейности, определени със закон.  

През отчетния период Общинският съвет – Каварна е приел 90 решения, 

които се разпределят според правомощията, както следва:    

� Конститутивни решения   -  6 броя  
Поради смърт бяха предсрочно прекратени пълномощията на общинския 

съветник Боряна Тодорова и с решение на ОИК-Каварна беше обявена за 

избрана за общински съветник следващата в листата на ПП БСП – Веселина 

Андонова, която  положи клетва на 2 август. По тази причина се извършиха 

промени в състава на две от постоянните комисии и се избра нов председател 

на Постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика.  

Общинският съвет избра свои представители в областния съвет и в 

общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 

� Финансови решения  - 10 броя  
С Решения №159 и №160 от заседанието на 30.08.2016 г. Общинският 

съвет прие отчет за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2015 г. и 

одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов 

отчет.  На същото заседание се одобри актуализираното разпределение на 

променения бюджет към 30.06.2016 г. (Решение №161), актуализацията на 

бюджета на общината за 2016 г. (Решение №162) и проектобюджета за 2017 г. и 

актуализираната бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. (Решение №163). 
С решение № 111/31.05.2016 г. общинските съветници дадоха съгласие да 

бъдат предоставени средства за временна финансова помощ на СНЦ „МИГ 

Каварна – Шабла” в размер на 15 000 лв. Общинският съвет   отпусна 

еднократна финансова помощ на лице от град Каварна (Решение №154/02.08.2016 

г.).  

Общинският съвет не даде съгласие община Каварна да предприеме 

действия по подготовка за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите 
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на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (Решение №157/02.08.2016 

г.).  

С Решения № 156 от заседанието на 02.08.2016 г. беше одобрен отчета за 

средствата за командировки в страната на кмета на общината за периода 

01.04.2016 г. – 30.06.2016 г.  

На петнадесетото заседание Общинският съвет прие Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на общината (Решение 

№184).  

 

� Стопански решения – 33 броя  
През отчетният период Общинският съвет нова Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Решение 

№118/28.06.2016 г.).  

Решения, касаещи разпореждане с общинско имущество – 13 броя: 

- продажба на общински поземлен имот и определяне на пазарна цена 

(Решение №119/28.06.2016 г.);  

- продажба на земеделска земя (Решение №143/02.08.2016 г.); 

- продажба на общински движими вещи (Решение №145/02.08.2016 г.); 

- прекратяване на съсобственост между общината и физически лица 
(Решение №147/02.08.2016 г., Решение №148/02.08.2016 г. и Решение №192/25.10.2016 г.);  

- продажба на общински движими вещи (Решение №145/02.08.2016 г.); 

- право на ползване (Решение №120/28.06.2016 г., Решение №121/28.06.2016 г., 

Решение №170/30.08.2016,  Решение №171/30.08.2016 г., Решение №181/12.09.2016 г. и 

Решение №191/25.10.2016 г.).  
- предоставяне на безвъзмездно право на строеж за рибарско пристанище 

(Решение №137/02.08.2016 г.). 

Решения, касаещи управление на общинско имущество – 3 броя: 

- учредяване безвъзмездно право на управление на НОИ  (Решение 

№113/31.05.2016 г.) и на Агенция за социално подпомагане (Решение №144/02.08.2016 

г.) 

- удължаване на договор за наем (Решение №146/02.08.2016 г.). 

Решения, които касят пасища и мери – 3 броя: 

- разделяне на пасище на два нови имота (Решение №112/31.05.2016 г.). 

- промяна на начина на трайно ползване от пасище в нива (Решение 

№166/30.08.2016 г. и Решение № 190/25.10.2016 г.). 

Други решения – 5 броя: 

- промяна на годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост (Решение № 142/02.08.2016 г.); 

- обявяване от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост на част от имот  (Решение № 189/25.10.2016 г.); 

- промяна на списъка за разпределение на общинските жилища (Решение 

№ 65/30.08.2016 г.). 

- изразяване на предварително съгласие за прокарване на трасе на 

техниечската инфраструктура (Решение №122/28.06.2016 г. и Решение №194/25.10.2016 

г.). 

Решения на общинския съвет относно дейността на търговските 
дружества със 100% общинско участие – 7 броя:  
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- приемане годишните финансово-счетоводни отчети на „Каварна”ЕООД, 

„МБАЛ-Каварна”ЕООД и „Медицински център I - Каварна” ЕООД и не 

приемане на „Бизоне”ЕООД (Решение № 126/28.06.2016 г.); 

- приемане годишния финансово-счетоводен отчет на „Каварна Газ” ООД 
(Решение № 138/02.08.2016 г.); 

- обявяване конкурси за възлагане управлението на „Медицински център 

I - Каварна”ЕООД, „МБАЛ-Каварна”ЕООД и „Каварна”ЕООД (Решение № 139, 

140 и 141/02.08.2016 г.); 

- прекратяване на обявения конкурс за управление на „Каварна”ЕООД и 

обявяване на нов (Решение № 188/25.10.2016 г.); 

- даване съгласие „МБАЛ-Каварна”ЕООД да бракува 2 МПС и да закупи 

товарен автомобил с висока проходимост на лизинг (Решение № 164/30.08.2016 г.). 

 

� Устройство на територията – 11 броя: 
- одобряване на задание и разрешаване изработването на проекти за ПУП 

- парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън 

границите на населените места (Решение №123/28.06.2016 г., Решение № 

124/28.06.2016 г., Решение №153/02.08.2016 г., Решение №197/25.10.2016 г.);  

- одобряване на задание и разрешаване изработването на проекти на 

ПУП-План за регулация (Решение №125/28.06.2016 г., Решение №195/25.10.2016 г.,  

Решение №196/25.10.2016 г., Решение №199/25.10.2016 г.); 

- одобряване на проект за парцеларен план на подземна оптична кабелна 

линия (Решение №152/02.08.2016 г.); 

- одобряване на проект за ПУП - парцеларен план за линейни обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места - (Решение 

№ 198/25.10.2016 г.);  

 

� Участие в програми и проекти - 19 броя: 
- съгласие за кандидатстване  по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. за:  подобряване на инфраструктурата и облагородяване на 

градски парк (Решение №127/28.06.2016 г.), рехабилитация на общински пътища 

(Решение №128/28.06.2016 г.), ремонт на ЦДГ„Радост”, ЦДГ„Здравец”, 

ЦДГ„Детелина”, Детска ясла  (Решение №129/28.06.2016 г.), ремонт на СОУ” 

Стефан Караджа” (Решение №130/28.06.2016 г.), подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа в селата Видно, Вранино, Божурец и Българево  (Решение 

№133/28.06.2016 г.);  
- съгласие за кандидатстване за финансиране чрез Инвестиционната 

програма за климата към Националния доверителен екофонд за „МБАЛ-

Каварна” ЕООД (Решение №131/28.06.2016 г.) и „Каварна” ЕООД (Решение 

№132/28.06.2016 г.);  

- съгласие за кандидатстване по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. и удостоверяване, че проектите съответстват на общинския 

план за развитие 201-2020 г. за:  НЧ „Съгласие - 1890” гр. Каварна (Решение 

№172/12.09.2016 г.), НЧ „Народен будител - 1940” село Българево (Решение 

№173/12.09.2016 г.), реконструкция на ул. „Сава Ганчев” (Решение №174/12.09.2016 г., 

Решение №176/12.09.2016 г., Решение №185/25.10.2016 г., Решение №186/25.10.2016 г.) 

рехабилитация и реконструкция на общински пътища (Решение №175/12.09.2016 г. 

и Решение №177/12.09.2016 г.), реконструкция на водопроводна мрежа в населени 
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места от община Каварна (Решение №178/12.09.2016 г., Решение №179/12.09.2016 г. и 

Решение №180/12.09.2016 г.).  
- подкрепа за кандидатстване по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. за изграждане на Младежки културен център (Решение 

№187/25.10.2016 г. ). 

 

� Образование, култура, младежки дейности, спорт – 5 броя 
В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование 

Общинският съвет прие Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на общината  

и Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс.  

С Решение № 117/08.06.2016 г. в изпълнение на Закона за закрила на 

детето общинският съвет прие Програма за закрила на детето за 2016 г. На 

заседанието на 2 август 2016 г. се утвърди формирането на маломерни и слети 

паралелки в училищата (Решение № 136).   

През отчетния период Общинският съвет одобри споразумение за 

сътрудничество и побратимяване с община Старе Бабице, Република Полша.   

 

� Здравеопазване и социални дейности – 2 броя 
С решение № 114/31.05.2016 г. Общинският съвет прие Стратегия за 

развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 г. На същото заседание 

беше приет и План за развитие на социалните услуги за 2017 година (Решение № 

115).  

 

� Екология и устойчиво развитие – 4 броя 
Със свои решения общинският съвет определи представители на 

общината в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия 

Добрич (Решение №135/28.06.2016 г., Решение №149/02.08.2016 г. и Решение 

№167/30.08.2016 г) и в общото и управителния съвет на сдружение с нестопанска 

цел „МИРГ Шабла – Каварна –Балчик” (Решение №193/25.10.2016 г.).  

 

� Подзаконови нормативни актове  
- Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (Решение №118/28.06.2016 г.).  

- Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 

на общината (Решение №184/25.10.2016 г.).  

- Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

деца в общинските детски градини на територията на общината (Решение 

№183/25.10.2016 г.).     

- Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс 

(Решение №182/25.10.2016 г.).    

 
ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  
 
През отчетния са проведени общо 34 заседания на постоянните комисии, 

от които:  

1.ПК по законност, етика и установяване на конфликт на интереси – 6;  
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2. ПК по бюджет, финанси и данъчна политика – 6;  

3. ПК по териториално развитие и комуникации – 6;  

4. ПК по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми -  6;  

5. ПК по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с 

малцинствата – 5;  

6. ПК по духовни дейности – образование, култура и проблеми на 

младежта – 5.   

Разглеждането на проетите за решения в постоянните комисии подпомога 

впоследствие общинските съветници при гласуване на заседанието на 

общинския съвет. 

Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители 

на вносителя, служители от общинска администрация от съответния ресор, 

управители на търговски дружества с общинско участие. 

 
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 
� Административен контрол 
За периода на настоящия отчет Областният управител на област Добрич 

на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА върна за ново обсъждане две решения на 

общинския съвет. Със заповед № АдК-04-10/16.08.2016 г. върна за ново 

обсъждане Решение № 157 по Протокол № 11 от заседанието на Общинския 

съвет, проведено на 02.08.2016 г. Общинският съвет преразгледа  решението на 

заседанието си на 30.08.2016 г. и го отмени.   

Областният управител на област Добрич със заповед № АдК-04-

11/08.09.2016 г, получена в общинския съвет на 09.09.2016 г., върна за ново 

обсъждане и Решение № 164 по Протокол № 13 от заседанието на Общинския 

съвет, проведено на 30.08.2016 г.  

 

� Съдебен контрол  
С мотив, че  Общинският съвет не е преразгледал  върнатото решение № 

164, в установения в чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА срок, Областният управител го 

оспори пред Административен съд - Добрич. Съдът с определение № 

237/03.10.2016 г. се произнесе, че оставя без разглеждане жалбата на областния 

управител и прекратява производството по административно дело № 491/2016г. 

С частна жалба процесуалният представител на Областния управител обжалва 

определението на Административен съд – Добрич пред Върховния 

административен съд.    

По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич във връзка с 

проверка по реда на надзора срещу Наредбата за реда и поставяне на временни 

преместваеми съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ и срещу Наредбата за реда 

за провеждане на търговска дейност в Админстративен съд – Добрич са 

образувани административни дела № 400/2016 г. и № 402/2016 г. С Решение № 

365/28.10.2016 г. Добричкият административен съд отмени разпоредбите на чл. 

6, т. 1 в частта й относно думата „нотариално”; чл. 9, ал. 3, т. 2 относно израза 

„с нотариално заверен препис”; чл. 9, ал. 3 , т. 3 относно израза „с нотариално 

заверени подписи” от Наредбата за реда и поставяне на временни преместваеми 

съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ като противоречащи на материалния 
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закон. Добричкият административен съд по административно дело № 402/2016 

г. постанови Решение № 366/28.10.2016 г., с което отмени разпоредбата на чл. 

20, ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност.  

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА 

НА ОБЩИНАТА 
 

В изпълнение на контролните си функции общинските съветници през 

периода са отправили 6 питания към кмета на общината.  

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА кметът на общината изпраща на 

общинския съвет свовременно всички актове (заповеди, договори и анекси към 

тях), издадени в изпълнение на решенията. Общинският съвет не е отменил акт 

на кмета на общината. Няма оспорени актове на кмета на общината нито по 

административен ред, нито по съдебен ред.  

Стриктно се спазва изискванието на ЗМСМА за изпращане на актовете на 

Общинския съвет в 7-дневен срок от приемането им до кмета на общината.  

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

Осигурена е възможност гражданите да участват в заседанията на 

общинския съвет и на неговите комисии. На интернет страницата на общината 

минимум два дни преди заседанията на комисиите се обявява графика за 

провеждането им, както и дневния ред. През отчетния период само един 

гражданин посещава редовно заседанията на постоянните комисии. 

Най-малко пет дни преди заседанията на общинският съвет на интернет 

страницата на общината се обявяват поканите за заседанията с дневния ред и и 

се изпращат на местните средства за осведомяване. В приемната на общинския 

съвет е осигурена възможност на гражданите да се запознават с материалите за 

заседанията.   

От възможността да се изкаже, да отправи питания, становища и 

предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската 

администрация, представляващи обществен интерес се възползва само един 

гражданин, който е отправил две питания през периода.  

По-голям интерес сред обществеността се регистрира при приемането на 

измененията и допълненията на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 

на общината, където постъпиха в последния момент 2 становища от сдружения.  

Общинският съвет изпълнява в срок задължението си по чл. 22, ал. 2 от 

ЗМСМА в 7-дневен срок да разгласява актовете си на населението на общината 

чрез интернет страницата на общината. 


