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Препис-извлечение 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 21 

 

 Днес, 29.12.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе двадесет и първото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват 15. Отсъстват г-жа Марийка Стоянова по уважителни причини и 

г-н Георги Йорданов – без уведомление. 

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

предложението да бъде добавена нова точка десета в дневния ред на 

заседанието докладна записка с вх.№ 720 относно създаване на социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност, по 

реда на Закона за социалните услуги. 

 Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържали се“ приеха така направеното предложение. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване  

предложението на г-н Пламен Белчев за добавяне на нова точка единадесета  

в дневния ред на заседанието - т. „Питанe“. 

 Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха така направеното предложение. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

новия дневен ред от единадесет точки с така направените допълнения. 

 Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с вх.№ 661 относно промяна на имот от 

публична в частна общинска собственост. 
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2. Докладна записка с вх.№ 689 относно даване на съгласие за 

сключване на договор за прилагане на система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на община Каварна. 

3. Докладна записка с вх.№ 693 относно даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места“ на Проект 

„Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП). 

4. Докладна записка с вх.№ 710 относно допускане разделяне на 

имот № 35064.39.83 по КККР на гр. Каварна – полски път на два имота, 

одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии и подробен устройствен план – 

план за застрояване за ПИ 35064.118.42 по КККР на гр. Каварна. 

5. Докладна записка с вх.№ 697 относно прекратяване на 

съсобственост на поземлен имот в с. Топола. 

6. Докладна записка с вх.№ 698 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево. 

 7. Докладна записка с вх.№ 695 относно установяване на фактически 

начин на трайно ползване и без законно основание на завземане на 

общински имот. 

8. Докладна записка с вх.№ 674 относно приемане на годишен отчет 

на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна. 

9. Докладна записка с вх.№ 694 относно приемане на отчет за 

дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2020 г. 

- 30.11.2020 г.    

10. Докладна записка с вх.№ 720 относно създаване на социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност, по 

реда на Закона за социалните услуги. 

11. Питане. 

 

 

По първа точка от дневния ред: 

 

Докладна записка с вх. № 661 относно промяна на имот от 

публична в частна общинска собственост. 

 

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 гласа 

„въздържал се“ не приеха: 
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РЕШЕНИЕ 205 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, ал. 3 във 

връзка с чл.3, ал.2 , от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредба 

№ 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет – Каварна  реши: 

   1. Обявява за частна общинска собственост сграда с идентификатор 

35064.501.2494.2 по КККР на гр. Каварна, на един етаж, с ЗП от 586 кв.; 

находяща се в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 50. 

       2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши всички 

действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.   

 

 

По втора точка от дневния ред: 

 

Докладна записка с вх. № 689 относно даване на съгласие за 

сключване на договор за прилагане на система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки на територията на община Каварна. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ 206 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 3, 

т. 6 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците  Общински 

съвет Каварна: 

1. Дава съгласие Община Каварна да сключи договор с „Булекопак“ 

АД за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на община Каварна. 

2. Одобрява проект на договор за сътрудничество в областта на 

разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на община 

Каварна съгласно Приложение 1. 

3. Възлага на Кмета да предприеме последващи действия. 

 

 

По трета точка от дневния ред: 
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Докладна записка с вх.№ 693 относно даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по 

мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ 

на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП). 

 

 

 Общинските съветници с 16 гласа „за“ , 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

 РЕШЕНИЕ 207 

 

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

самоуправление и местната администрация: 

1. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране 

по Проект “Красива България” на Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП) по Мярка М01 “Подобряване на обществената среда в 

населените места” с проектно предложение: „Ремонт на покрив и фасади, 

обществено обслужваща административна сграда с идентификатор 

35064.501.1183.3 находяща се в УПИ VII-1183, 2407, 2408 - „за 

обслужване”, кв. 27 по регулационния план на гр. Каварна”. 

2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение, Община 

Каварна да осигури съфинансиране в размер на 55 % от стойността на 

проекта. При разработване на общинския бюджет за 2021 г. от общинска 

администрация да се предвидят необходимите средства за съфинансиране 

на обекта в съответствие с изискванията на проекта.  

         3. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши необходимите 

действия във връзка кандидатстване и реализиране на проектното 

предложение при неговото евентуално одобрение; 

 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

 

Докладна записка с вх.№ 710 относно допускане разделяне на 

имот № 35064.39.83 по КККР на гр. Каварна – полски път на два 

имота, одобряване на задание за изработване на подробен устройствен 

план – парцеларен план за линейни обекти на техническата 
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инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и 

подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 35064.118.42 

по КККР на гр. Каварна. 

 

 Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ 208 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 

2, т. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ, постъпила молба с вх. № АБ-30-

73/10.11.2020 г. от ,,АГРОДЕС А А“ ООД  с ЕИК 202481666, със седалище 

и адрес на управление: гр. Каварна, ул. ,,Г. С. Раковски“ № 42А – 

собственик на имот с идентификатор 35064.118.42 по КККР на гр. Каварна, 

общ. Каварна, на основание Нот. акт № 173 том ІІ рег. № 3426 дело 318 от 

2020 г., по предложение на Кмета на общината, Общински съвет Каварна 

реши:       

 1.Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, 

ал. 2, т. 1 от ЗУТ – собственик на имот с идентификатор 35064.39.83 по 

КККР на гр. Каварна - земеделска територия, с начина на трайно ползване: 

,,за селскостопански, горски, ведомствен път“ и на имот с идентификатор 

35064.115.27 по КККР на гр. Каварна – земеделска територия, с начина на 

трайно ползване: ,,за селскостопански, горски, ведомствен път“ (засегнати 

от предвижданията на проекта за подробен устройствен план - парцеларен 

план за линейни обекти на техническата инфраструктура и промяната на 

кадастралната карта), за разделяне на имот с идентификатор 35064.39.83 по 

КККР на гр. Каварна на два отделни поземлени имот, като единия (с 

проектен идентификатор 35064.39.87) да започва от републикански път І-9, 

в частта от имот с идентификатор 35064.37.73 до имот с идентификатор 

35064.118.42 (собственост на ,,АГРОДЕС А А“ ООД ), с цел промяна 

предназначението на този участък ,,за местен път“, а останалата част от  

общинския път (с проектен идентификатор 35064.39.88) да запази начина 

си на трайно ползване ,,за селскостопански, горски, ведомствен път“, както 

и с изработване на проект за парцеларен план за линейни обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии; 
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 2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план - 

парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии и подробен устройствен план – 

план за застрояване за ПИ 35064.118.42 по КККР на гр. Каварна; 

 3. Разрешава изработване на проект за парцеларен план за линейни 

обекти на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии, а именно: 

      - трасе на път за осигуряване на транспортен достъп за имот с 

идентификатор 35064.118.42 по КККР на гр. Каварна, през имот с проектен 

идентификатор 35064.39.87, получен след разделяне на общински имот с 

идентификатор 35064.39.83 по КККР на гр. Каварна 

      - трасе на захранваща инфраструктура – електропровод и водопровод 

от изградени в имот с идентификатор 35064.116.13 по КККР на гр. Каварна 

трафопост и тръбен кладенец до имот  с идентификатор 35064.118.42 по 

КККР на гр. Каварна, през имот с идентификатор 35064.115.27 и през имот 

с проектен идентификатор 35064.39.87, получен след разделяне на 

общински имот с идентификатор 35064.39.83 по КККР на гр. Каварна; 

      4. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване за имот с идентификатор 35064.118.42 по КККР на гр. 

Каварна, с отреждане ,,за винарска изба“; 

      5. Дава съгласи цялата процедура да се извърши от и за сметка на 

,,АГРОДЕС АА“ ООД; 

     6. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона.  

 

По пета точка от дневния ред: 

 

Докладна записка с вх.№ 697 относно прекратяване на 

съсобственост на поземлен имот в с. Топола. 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ 209 

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 № 
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2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и искане с вх. № ОС-10-616/27.10.2020г., Общински съвет – 

Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 362 кв. м., актуван с АЧОС № 6010/ 

13.11.2020г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

72693.510.497 по КККР на с. Топола, идентичен с УПИ XX-497 кв. 25 по 

действащия регулационен план на с. Топола, целият с площ от 932 кв. м., в 

който съсобственикът участва с 570 кв. м, съгласно нотариален акт № 157, 

том VI, рег.№ 1995, д.1058 от 16.10.2020г. на СВ Каварна. Имотът е с 

данъчна оценка – 915.10 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим 

оценител в размер на  10 726.00 лв. без ДДС. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 10 726.00 

лв. без ДДС(десет хиляди седемстотин двадесет и шест 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 шеста точка точка от дневния ред: 

 

Докладна записка с вх.№ 698 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево. 

 

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

„въздържал се“ приеха: 

РЕШЕНИЕ 210 

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-10-599/13.10.2020г., Общински съвет – 

Каварна реши: 

1.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община 

Каварна чрез изкупуване на общинския дял от 37 кв. м., актуван с АЧОС 

№ 6011/ 13.11.2020г., представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 07257.501.205 по КККР на с. Българево, идентичен с ПИ 

205 в кв.15 по действащия регулационен план на с. Българево, целият с 
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площ от 1397 кв. м., в който съсобствениците участват с 1360 кв.м, 

съгласно нотариален акт № 91, том V, рег.1551, д.807 от 26.08.2020г. на СВ 

Каварна, нотариален акт № 77, том II, д.328 от 16.02.1995г. на РС Каварна. 

Имотът е с данъчна оценка – 145.10 лв. и е изготвена пазарна оценка от 

независим оценител в размер на  572.00 лв. без ДДС. 

2.Определя цена на общинската част от имота в размер на 572.00 

лв. без ДДС(петстотин седемдесет 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 седма точка от дневния ред: 

 

 Докладна записка с вх.№ 695 относно установяване на 

фактически начин на трайно ползване и без законно основание на 

завземане на общински имот. 

 

Общинските съветници с 8 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласа 

„въздържал се“ приеха : 

 

РЕШЕНИЕ 211 

 

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

самоуправление и местната администрация, Чл. 8 ал. 1,2 и 3 от Закона за 

общинската собственост, Чл. 1. ал. 1, 2 и Чл. 93 ал. 3 от НАРЕДБА № 2 ЗА 

РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО Общинският съвет – Каварна реши: 

1. Приема за информация писмо от Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството с вх. № 684/14.12.2020 и писмо от 

Министерството на туризма  с вх. № 684-01/15.12.2020. 

2. Възлага на Кмета на община Каварна да предприеме всички законови 

действия по установяването на фактическия начин на трайно ползване, 

наличие без законно основание на завземане на общински имоти с 

идентификатори 72693.600.121 и 72693.600.122 по КККР на с. Топола 

община Каварна, област Добрич за периода от приемането на СпКР на 

Морски плаж „Нос Иканталък“ – 2015г. до 2020г. и да запознае 

Общинския съвет – Каварна и компетентните органи с установеното. 
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По осма точка от дневния ред: 

 

Докладна записка с вх.№ 674 относно приемане на годишен 

отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община 

Каварна. 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ 212 

 

 На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 44, 

ал. 5.от същия закон Общинския съвет – Каварна приема годишен отчет на 

Кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 

периода от 07.11.2019г. – до 07.11.2020г. 

 

 

По девета точка от дневния ред: 

 

   Докладна записка с вх.№ 694 относно приемане на отчет за 

дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 

01.05.2020 г. - 30.11.2020 г.    

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 

РЕШЕНИЕ 213  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.13, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

постоянните комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Общинският съвет – Каварна приема отчета за дейността на общинския 

съвет и неговите комисии за периода 01.05.2020 г. - 30.11.2020 г. съгласно 

приложението. 

 

 

                       По десета точка от дневния ред  
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По докладна записка с вх.№ 720 относно създаване на социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата 

дейност, по реда на Закона за социалните услуги. 

 

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха:  

 

РЕШЕНИЕ 214 

 

1. Дава съгласие за създаване на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, съгласно Закона за 

социалните услуги считано от 01.01.2021 г. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на 

Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от 

държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 39 

потребители за 2021 година. 

3. Дава съгласие начинът на организация и управление на социалната 

услуга, да се извършва в зависимост от личните нужди на лицата и 

дейности съгласно чл. 93 от ЗСУ. 

4. Услугата да се администрира от звено, което изпълнява 

Механизма за лична помощ съгласно Закона за личната помощ, част е от 

структурата на Община Каварна, с адрес: ул. „Добротица“ № 26 и включва 

3 щатни бройки. 

5. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши последващи 

действия по изпълнение на Решението. 

 

 

По единадесета точка от дневния ред „Питане“ 

 

В точка 11 от дневния ред на заседанието беше разгледано питане от 

г-н Пламен Белчев от групата на „БСП за България“ относно възложените 

одити и представените резултати към Кмета на Община Каварна. Беше 

предоставен писмен и устен отговор от Кмета на Община Каварна г-жа 

Елена Балтаджиева, която засегна одитните проверки на Исторически 

музей гр. Каварна, Културата, Каварна ЕООД, дома „Св. Пантелеймон“. 

Беше обяснено, че е необходимо време, тъй като има голям обем от 

документооборот и когато има нередности по доклади от одити, първо 

влизат в деловодството на Общински съвет и всеки един общински 

съветник ще бъде запознат с тази информация. А при установени по- 
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сериозни проблеми ще бъде доведено да знанието на обществеността и на 

конкретните контролни органи. Г-н Пламен Белчев беше удовлетворен от 

предоставения му отговор от общинска администрация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 


