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Препис

П Р О Т О К О Л 

№ 45

Днес,  31.05.2022 година  от  14:00  часа  в  залата  на  общинска
администрация град Каварна се проведе четиридесет и петото заседание на
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници
присъстват 14. По уважителни причини отсъстват Пламен Белчев и Айтен
Аптулова и Мариян Алексиев – без уведомление.

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване
предложението  към  проекта  за  дневен  ред  да  бъде  добавена  нова  т.19
Питания.

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

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване
новия проект за дневен ред от 19 точки.

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

ДНЕВЕН РЕД

1.  Докладна  записка  с  вх.№  252  относно  приемане  на  доклад  за
читалищните дейности в община Каварна през 2021г.

2.  Докладна  записка  с  вх.№  238  относно  приемане  на  отчет  за
изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска
администрация,  приети  на  заседания,  проведени  в  периода  м.  ноември
2019г. – м. март 2022г. 

3.  Докладна  записка  с  вх.№  253  относно  приемане  на  Годишен
финансов  отчет  за  2021г.  на  дружеството  „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР  I
КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части
от капитала.

4.  Докладна  записка  с  вх.№  217  относно  даване  на  съгласие  за
отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за
2022 година за проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна
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инфраструктура в гр.  Каварна“,  финансиран със  средства по програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

5.  Докладна  записка  с вх.№ 248 относно актуализация  на  годишна
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

6. Докладна записка с вх.№ 286 относно актуализация  на списъка на
спортни  обекти  –  общинска  собственост,  които  могат  да  са  обект  на
управление и разпореждане съгласно Закона за физическото възпитание и
спорта.

7.  Докладна записка с вх.№ 224 относно отдаване под наем без търг
или конкурс на части от недвижим имот – частна общинска собственост за
здравни дейности на територията на община Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 267 относно отдаване под наем без търг
или  конкурс  на  недвижим  имот  –  спортен  обект  публична  общинска
собственост  в  срок  до  предоставянето  под  наем  на  недвижимия  имот  в
условие на публичен търг с явно наддаване.

9.  Докладна  записка  с  вх.№  242  относно  отдаване  под  наем  на
недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост.

10.  Докладна  записка  с  вх.№  232  относно  прекратяване  на
съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна. 

11.  Докладна  записка  с  вх.№  250  относно  поправка  на  техническа
грешка в текстовата част на т.1 на Решение № 447 по Протокол № 42 от
31.03.2022г.  на  Общински  съвет  –  Каварна  за  Прекратяване  на
съсобственост в поземлен имот в с. Могилище. 

12. Докладна записка с вх.№ 233 относно определяне на представител
на община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич,
насрочено на 23.05.2022 година.

13. Докладна записка с вх.№ 285 относно определяне на представител
на  Община  Каварна  в  областната  комисия  за  изработване  на  областна
аптечна карта.

14. Докладна записка с вх.№ 283 относно определяне на представител
на  Община  Каварна  в  областната  комисия  за  изработване  на  областна
здравна карта

15.  Докладна записка с вх.№ 225 относно изменение на Решение №
392  по  Протокол  №35  от  30.11.2021г.  на  Общински  съвет  –  Каварна,  в
частта на т.7.3.

16. Докладна записка с вх.№ 226 относно закриване на Детска градина
„Калинка“ с. Раковски, община Каварна.
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17. Докладна записка с вх.№ 254 относно преразглеждане на Решение
№ 297 по Протокол № 30 от заседанието на Общинския съвет, проведено на
17.06.2021г.

18. Докладна записка с вх.№ 255 относно попълване на състава на
постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. 

19. Питания.

По първа точка от дневния ред

Докладна  записка  с  вх.№  252  относно  приемане  на  доклад  за
читалищните дейности в община Каварна през 2021г.

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

РЕШЕНИЕ № 467

На основание чл. 21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а,
ал.2, ал.5 и от Закон за народните читалища, Общински съвет – Каварна 

реши:
Приема  доклад  за  читалищните  дейности  в  община  Каварна  през

2021 година.

По втора точка от дневния ред

Докладна  записка  с  вх.№  238  относно  приемане  на  отчет  за
изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска
администрация,  приети  на  заседания,  проведени  в  периода  м.  ноември
2019г. – м. март 2022г. 

Общинските съветници с 9 гласа „за“,  0  гласа „против“ и  5 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 468

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44,
ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
приема внесените отчети за изпълнение актовете на Общински съвет, взети
на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г.
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Приложение:  Отчет за изпълнение на актовете на общински съвет,
касаещи  дейността  на  общинска  администрация,  приети  на  заседания,
проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г. 

По трета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 253 относно приемане на Годишен финансов
отчет за  2021г.  на дружеството „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР    I   КАВАРНА“  
ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

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

РЕШЕНИЕ № 469

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 Годишния финансов отчет за 2021г. на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД – гр. Каварна.

2. Приема  финансовия  резултат  на  „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР  I
КАВАРНА“ ЕООД – гр.  Каварна, който е печалба в  размер на
21 212, 65 лв., като същият се отнесе за покриване на загуби от
минали години.

Приложение: Годишен финансов  отчет  за  2021г.  на  дружеството
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД

По четвърта точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 217 относно даване на съгласие за отпускане
на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022 година
за  проект  „Изграждане,  оборудване  и  обзавеждане  на  спортна
инфраструктура в гр.  Каварна“,  финансиран със  средства по програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

4



Общински съвет - Каварна 
2019 - 2023

РЕШЕНИЕ № 470

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 5,  чл.104, ал.1,т.5  и
чл.124  от  ЗПФ и  чл.34,  ал.1  от  Наредбата  за  съставяне  на  тригодишна
бюджетна  прогноза  на  местните  дейности  и  за  съставяне,  приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна, Общински съвет
Каварна:

1.  Дава съгласие  да  се  ползва  от  общинския  бюджет  временен
безлихвен заем в размер до 120 000 лева за финансиране на плащания по
проект  „Изграждане,  оборудване  и  обзавеждане  на  спортна
инфраструктура в гр. Каварна“, финансиран със средства по програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

2.  Средствата  да  се  възстановяват  по  бюджета  на  общината  след
окончателното им получаване от финансиращият орган.

3. Възлага на кмета на общината да извърши последващи действия
произтичащи от настоящото решение.

По пета точка от дневния ред

Докладна  записка  с  вх.№  248  относно  актуализация  на  годишна
програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  –  общинска
собственост.

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 471

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 2022 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 „А”
„Имоти, които Община Каварна има намерение да предостави под наем”
добавят се нови  т. 6 и т. 7 както следва:
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„6. Част от имот с площ от 80,00 кв. м. от Здравна служба на първи
етаж  на  сграда  с  идентификатор  №07257.501.701.8.1  по  КККР  на  с.
Българево, общ. Каварна, представляваща част от първи етаж със ЗП от
118,44 кв. м., АЧОС 5424/15.10.2014 г.“

„7. Част от имот с площ от 20,00 кв. м. от Здравна служба на първи
етаж  на  сграда  с  идентификатор  №  07257.501.701.8.1  по  КККР  на  с.
Българево, общ. Каварна, представляваща част от първи етаж със ЗП от
118,44 кв. м., АЧОС 5424/15.10.2014 г.“

2. 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 продаде” добавя се нова
т.73 както следва: 

„73. ПИ с идентификатор 35064.501.753 по КККР на гр. Каварна, с
площ 522 кв. м., УПИ X, кв. 321 по действащия регулационен план на гр.
Каварна, АЧОС 5852/28.03.2019 г.“

По шеста точка от дневния ред

Докладна  записка  с  вх.№  28  6   относно актуализация    на  списъка  на  
спортни  обекти  –  общинска  собственост,  които  могат  да  са  обект  на
управление и разпореждане съгласно Закона за физическото възпитание и
спорта.

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

РЕШЕНИЕ № 472

На  основание  Чл.  21,  ал.  1,  т.  8  и  ал.  2  от  Закона  за  местното
самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1 от ЗФВС, Чл. 5
ал. 3 от 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,  физическото
възпитание,  спорта  и  спортно  –  туристическата  дейност  на  община
Каварна,  Общинският  съвет  –  Каварна  приема  промяна  в  списъка  на
спортни  обекти  –  общинска  собственост,  които  могат  да  са  обект  на
управление и разпореждане съгласно Закона за физическото възпитание и
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спорта приет с  Решение №317 по Протокол № 32 от 03.08.2021 г.  като
добавя нова т. 6 както следва:

„6.  Тенис кортове 4 бр. - адрес гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев“ №29, с
площ от 3720 кв. м., изграден в имот с идентификатор 35064.501.730 по
КККР на гр. Каварна, целия с площ от 18251 кв. м.,  с начин на трайно
ползване спортно игрище. Имота е актуван с АПОС №403/21.06.2021г., за
практикуване на спорта-тенис на корт.“

Приложение: Актуализиран списък на спортни обекти – общинска
собственост,  които  могат  да  са  обект  на  управление  и  разпореждане
съгласно Закона за физическото възпитание и спорта приет с Решение №
317 по Протокол № 32 от 03.08.2021г.

По седма точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 224 относно отдаване под наем без търг или
конкурс  на  части  от  недвижим  имот  –  частна  общинска  собственост  за
здравни дейности на територията на община Каварна.

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

РЕШЕНИЕ № 473

На  основание  чл.21,  ал.1,  т.23  и  ал.2  от  Закона  за  местното
самоуправление  и  местната  администрация,  Общински  съвет  –  Каварна
реши:

Отлага разглеждането на докладна  записка с вх.№ 224 от кмета на
община Каварна Елена Балтаджиева относно отдаване под наем без търг
или конкурс на части от недвижим имот – частна общинска собственост за
здравни дейности на територията на община Каварна за следващо заседание
на Общински съвет – Каварна.

По осма точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 2  67   относно   отдаване под наем без търг или  
конкурс на недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост
в  срок  до  предоставянето  под  наем  на  недвижимия  имот  в  условие  на
публичен търг с явно наддаване.
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Общинските съветници с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 474

На  основание  Чл.  21,  ал.  1,  т.  8  и  ал.  2  от  Закона  за  местното
самоуправление и местната администрация във връзка с Чл. 23 ал. 1 т. 2 от
Наредба  №  2  за  реда  на  придобиване,  управление  и  разпореждане  с
общинско  имущество  и  във  връзка  Чл.  14  ал.  1  от  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,  физическото  възпитание,  спорта  и  спортно  –
туристическата дейност на община Каварна, Общинският съвет – Каварна
реши:

1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от поземлен имот -
тенис кортове 4 бр. с площ от 3720 кв. м., изграден в имот с идентификатор
35064.501.730 по КККР на гр. Каварна, целия с площ от 18251 кв. м.,  с
начин на трайно ползване спортно игрище, с адрес гр. Каварна, ул. „Сава
Ганчев“  №29.  Имота  е  актуван  с  АПОС  №403/21.06.2021  г.,  за
практикуване на спорта-тенис на корт.

2.  Предоставянето  под  наем  да  е  без  търг  или  конкурс  съгласно
Наредба  №2  за  реда  на  придобиване,  управление  и  разпореждане  с
общинско  имущество  за  срок  до  провеждане  на  процедура  и
предоставянето под наем на недвижимия имот в условията на публичен
търг с явно наддаване, но не по-дълъг от една година.

По девета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 242 относно отдаване под наем на недвижим
имот – спортен обект публична общинска собственост.

Общинските съветници с 9 гласа „за“,  3  гласа „против“ и  2 гласа
„въздържал се“ приеха

РЕШЕНИЕ № 475

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от ЗОС,
чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 13, ал.  1 от Наредба № 5 за
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управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на
община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на
физическата  активност,  физическото  възпитание,  спорта  и  спортно  –
туристическата дейност на община Каварна, Общинският  съвет - Каварна:

1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от поземлен имот -
тенис кортове – 4 броя с обща площ от 3720 кв. м, изградени в имот с
идентификатор 35064.501.730 по КККР на гр.  Каварна, целия с площ от
18251,00 кв. м,  с начин на трайно ползване спортно игрище, с адрес гр.
Каварна,  ул.  „Сава  Ганчев“  №  29.  Имота  е  актуван  с  АПОС  №
403/21.06.2021 г., за практикуване на спорта- тенис на корт.

2. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно
наддаване, съгласно Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Каварна, за
срок от 5 (пет) години.

3. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 200,00 лв. без
ДДС  (240,00 лв. с добавен ДДС).

4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите
последващи от закона действия.

По десета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 232 относно прекратяване на съсобственост
в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна. 

Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 476

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-10-93/01.03.2022г., Общински съвет – Каварна реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна
чрез  изкупуване  на  общинския  дял  от  47  кв.  м.,  актуван  с  АЧОС  №
6076/25.05.2022 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
66113.501.91 по  КККР на  с.  Селце,  представляващ УПИ V-91,  кв.18  по
действащия  регулационен  план  на  с.  Селце,  с  адрес  с.  Селце,  ул.
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„Четвърта“  № 8,  целият  с  площ от  2447 кв.  м.,  в  който  съсобственика
участва с 2400  кв. м., съгласно нотариален акт за покупко-продажба на
поземлен имот № 142, т. III, рег. № 3649, дело 485 от 2020 г. Издадена е
данъчна  оценка  на  стойност  85,70  лв.  и  е  изготвена  пазарна  оценка  от
независим оценител в размер на  282,00 лв. без ДДС.

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 282,00 лв.
без ДДС (двеста осемдесет и два 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 единадесета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 250 относно поправка на техническа грешка
в текстовата част на т.1 на Решение № 447 по Протокол № 42 от 31.03.2022г.
на Общински съвет – Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен
имот в с. Могилище. 

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 477

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.62 от
АПК Общински съвет – Каварна:

1.  Допуска  поправка  на  очевидна  техническа  грешка  в  текста  на
точка 1 на Решение № 447 по Протокол № 42 от 31.03.2022 г. на Общински
съвет – Каварна  за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с.
Могилище, която придобива следната редакция : „в който съсобственика
участва с 2580 кв. м., съгласно нотариален акт“

2.  В  останалата  си  част,  Решение  №  447  по  Протокол  №  42  от
31.03.2022  г.  на  Общински  съвет  –  Каварна   за  Прекратяване  на
съсобственост в поземлен имот в с. Могилище,  остава непроменено.

3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши необходимите
действия по изпълнение на настоящото решение.

По дванадесета точка от дневния ред
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Докладна записка с вх.№ 233 относно определяне на представител на
община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич,
насрочено на 23.05.2022 година.

Общинските съветници с 6 гласа „за“,  0  гласа „против“ и  7 гласа
„въздържал се“ не приеха:

РЕШЕНИЕ № 478

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.223, ал.1 и чл. 226 от
Търговския закон, Общински съвет – Каварна:

1. Не определя представител на община Каварна в редовното Общо
събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Каварна да е Елена
Матеева Балтаджиева – кмет на община Каварна.

2.  Не  определя  резервен  представител  на  община  Каварна  /при
невъзможност кмет на общината да участва/ в редовното Общо събрание
на  акционерите  на  „МБАЛ-Добрич“  АД  –  град  Добрич  да  е  Митко
Димитров Недев – зам.кмет „Финанси и икономическо развитие“ в община
Каварна.

3. Не упълномощава представителя на община Каварна в редовното
Общо събрание на акционерите да гласува по Дневен ред, както следва:

1. по т.1 – „за“
2. по т.2 – „за“
3. по т.3 – „за“
4. по т.4 – „за“
5. по т.5 – „за“
6. по т.6 – „за“
7. по т.7 – „за“
8. по т.8 – „за“
9. по т.9 – „за“
10. по т.10 – „за“
11. по т.11 – „за“
12. по т.12 – „за“

По тринадесета точка от дневния ред
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Докладна записка с вх.№ 2  85   относно   определяне на представител на  
Община Каварна в областната комисия за изработване на областна аптечна
карта

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“  приеха

РЕШЕНИЕ № 479

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Каварна реши:

1.  Определя  инж.  Йордан  Стоянов  Стоянов  –  Председател  на
Общински  съвет  –  Каварна  за  представител  на  Община  Каварна  в
областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта
да се изпрати решението на Общински съвет – Каварна в Министерството
на здравеопазването в срок до 31.05.2022 г.

По четиринадесета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 2  8  3 относно   определяне на представител на  
Община Каварна в областната комисия за изработване на областна здравна
карта

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“  приеха

РЕШЕНИЕ № 480

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Каварна реши:

1.  Определя  инж.  Йордан  Стоянов  Стоянов  –   Председател  на
Общински  съвет  –  Каварна  за  представител  на  Община  Каварна  в
областната комисия за изработване на областна здравна карта.

2.  На  основание  чл.60,  ал.1  от  Административнопроцесуалния
кодекс  допуска  предварително  изпълнение  на  решението,  с  оглед
необходимостта да се изпрати решението на Общински съвет – Каварна в
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Министерството на здравеопазването.

По петнадесета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 225 относно изменение на Решение № 392
по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на
т.7.3.

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“  приеха:

РЕШЕНИЕ 481

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Каварна:
Заменя част от текста в т.7 от свое Решение № 392 по Протокол №35

от 30.11.2021г., като текста на т.7.3 „Красимир Митев – представител на
общинска администрация“ се заменя с „Даниела Николова – представител
на общинска администрация.

По шестнадесета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 226 относно закриване на Детска градина
„Калинка“ с. Раковски, община Каварна.

Общинските  съветници  с  9  гласа  „за“,  3  гласа  „против“  и  1  глас
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 482

        На  основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  и  т.  23 от  Закона за  местното
самоуправление и местната администрация, чл. 314, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование и чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и
чл. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН, за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, поради трайна
тенденция за намаляване броя на децата в Детска градина „Калинка” с.
Раковски, довела до невъзможност за сформиране на групи с нормативно
определения  минимум  и  прилагане  на  делегирания  бюджет,  Общински
съвет - Каварна дава съгласие за:
1. Закриване на Детска градина „Калинка” с адрес: ул. „Трета” № 10, с.
Раковски, общ. Каварна, считано от 01.09.2022 г.
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2. Деца, живеещи в района на ДГ „Калинка” с. Раковски да се пренасочат в
детските  градини  в  град  Каварна.  Съгласно  чл.12  от  Закона  за
предучилищното и училищното образование на родителите се предоставя
възможност да си запишат децата според избора и предпочитанията им.
3.  Сградата  и  дворното  място  на  детската  градина да  се  стопанисват и
използват от община Каварна. 
4. Материално–техническата база пропорционално да се разпредели между
общинските детски градини. 
5. Задължителната документация на закритата Детска градина „Калинка” с.
Раковски се предава и приема за съхранение в Детска градина „Детелина”,
с адрес: ул. „Орлов” № 2, гр. Каварна.
6.  Трудовите  правоотношения с  персонала на  закритата  Детска  градина
„Калинка” с. Раковски, да се уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на
труда.
7.  Възлага  на  кмета  на  община  Каварна  да  предприеме  необходимите
действия съгласно закона за привеждане на приетите решения в сила.

По седемнадесета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 254 относно преразглеждане на Решение №
297 по Протокол № 30 от заседанието на Общинския съвет, проведено на
17.06.2021г.

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 483

На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Каварна реши:

Отменя  Решение  №  297  по  протокол  №  30  от  заседанието  на
Общинския съвет – Каварна, проведено на 17.06.2021г.

По осемнадесета точка от дневния ред

Докладна  записка  с  вх.№  255  относно  попълване  на  състава  на
постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. 

Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:
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РЕШЕНИЕ № 484

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.1  и  чл.  48  от  Закона  за  местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 и чл. 41,
ал.2  от  Правилника  за  организацията  и  дейността  на  общинския  съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и във
връзка  постъпили заявления от общинските съветници Стефан Йорданов
Стефанов  и  Валентина  Димова  Марчева  Общинският  съвет  –  Каварна
реши:

1. Освобождава общинския съветник Стефан Йорданов Стефанов от
състава  на  Постоянната  комисия  по  образование,  култура  и  младежки
дейности.

2. Избира общинския съветник Валентина Димова Марчева за член
на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности.

3. Избира общинския съветник Маруся Петрова Георгиева  за член
на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности.

По деветнадесета точка от дневния ред

Питания

Предоставените отговори от общинска администрация във връзка с
входирани  питания  на  общинските  съветници  Нина  Ставрева  и  Мима
Василева и това дали са удовлетворени от тях не беше коментирано в тази
точка.

Протоколчик:        /П/              Председател:     /П/  
                   (А. Георгиева)                                               (Й. Стоянов) 

Вярно с оригинала,

15


