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Препис 

П Р О Т О К О Л  

      № 44 

Днес, 23.05.2022 година от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие – 1890“ 
град Каварна се проведе четиридесет и четвъртото тържествено заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 16. Отсъства Мариян Алексиев – без уведомление. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 
проекта за дневен ред от две точки. 
 
 Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Докладна записка с вх. № 256 относно присъждане на награди 24 
„май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното 
образование и на културата. 

2. Докладна записка с вх. № 265 относно изразяване на становище 
против закриването на Районен съд Каварна и преструктурирането му към 
Районен съд Балчик. 

 
 

По първа точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 256 относно присъждане на награди 24 
„май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното 
образование и на културата. 

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

„въздържал се“ приеха: 
 

 РЕШЕНИЕ № 465 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА и чл. 5 от Статута за 
присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на 
предучилищното и училищното образование и на културата Общинският 
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съвет–Каварна присъжда награди „24 май” на Община Каварна в системата 
на предучилищното и училищното образование и на културата на 
избраните за:  
 

 
I. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ В НАЧАЛНА СТЕПЕН НА 

ОБУЧЕНИЕ 
 

Светлана Ганчева Димитрова 
  главен учител в начален етап на  
ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 

и 

Кичка Славова Андонова  
старши учител в начална степен на основното образование 

 СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
 

 
II. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ В ОСНОВНА СТЕПЕН НА 

ОБУЧЕНИЕ 
 

Стефка Георгиева Калинкова 
старши учител в прогимназиален етап на основното образование  

ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 
и 

Желязка Костова Петрова 

старши учител в прогимназиален етап на основното образование 
ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 

 
 

III. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ В СРЕДНА СТЕПЕН НА 
ОБУЧЕНИЕ 

 
Адилина Валентинова Колишева 

старши учител по история и цивилизация  в средна степен на 
обучение 

СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
и 

Юлия Алексиева Хаджидимова 
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главен учител по география и икономика в средна степен на обучение 
СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 

 
 

IV. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ В ОБЛАСТТА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

Виолета Кирилова Дянкова 
учител в областта на професионалното обучение 

ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“ гр. Каварна 
и 

Сидерина Василева Йорданова 
учител към  

ЦПЛР ОДК- Каварна 

 
 

V. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 
ВЪЗПИТАНИЕ 

Валя Василева Гавраилова 
главен учител  

 ДГ „Радост“ гр. Каварна, 

 
Галя Димитрова Кърчева 

 директор  
ДГ „Здравец“ Каварна 

и 
Деспина Костадинова Караиванова 

 старши учител  
ДГ „Детелина“ гр. Каварна 

 
 

VI. „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА„ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА 
ОБЛАСТ 

 

Калина Павлова Петрова 
ученичка от 7-ми “а“ клас 

ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 
 

Теодора Станиславова Недева   
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ученичка от 4-ти   „а“ клас 
СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 

 
Ивета Стефанова Стефанова  

ученичка от 7-ми “а“ клас 
СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 

 

Габриела Георгиева Господинова 
ученичка от 7-ми “б“ клас 

СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
 

Рая Григорова Атанасова  
ученичка от 8-ми “б“ клас 

СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
 

Делян Иванов Иванов  
ученик от 10-ти “б“ клас 

СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
 

 
VII. „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА“ В ХУМАНИТАРНА ОБЛАСТ 

 
Божидар Григоров Манолов 

ученик от 6-ти  „б“ клас 
ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 

 
Габриела Иванова Георгиева 
ученичка от 4-ти   „б“ клас 

ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 

 
Виктор Костадинов Костадинов 

ученик от 4-ти  „б“ клас 
ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 

 
Сарина Дамянова Митева 
 ученичка от 4-ти  „б“ клас 

 ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 
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Игор Игоревич Раскевич 
ученик от 4-ти  „б“ клас 

ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 

 
Атанас Пламенов Белчев 
ученик от 4-ти „б“ клас  

ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 
 

Ива Светланова Томова  
 ученичка от 9-ти  „а“ клас 

СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
 

VIII. „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА“ В ОБЛАСТТА НА 
ИЗКУСТВАТА 
 

Симона Емилова Георгиева 
 ученичка от 1-ви „б“ клас  

ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 
 

Десислава Красимирова Иванова  
ученичка от 5-ти  „б“ клас  

ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна 

 
Божидара Красимирова Димитрова  

ученичка от 5-ти  „а“ клас 
СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 

 

Велислава Василева Ставрева  
ученичка от 7-ми  „б“ клас 

СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
IX. „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА“ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА 
 

Учениците от 
Училищен отбор по хандбал 

СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна 
 

X. ДЕТСКИ САМОДЕЕН СЪСТАВ  НА ГОДИНАТА  
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Детски народен хор „Шарено коланче” 
с ръководител Невелина Василева 

НЧ „Съгласие – 1890“ гр. Каварна 
 
XI.                           САМОДЕЕЦ НА ГОДИНАТА 

 

Станислав Василев Ставрев 

актьор от ЧТ „проф. Гочо Гочев“ 
НЧ „Съгласие – 1890“ гр. Каварна 

 
XII. ПОЧИТНА НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В ОБЛАСТТА 

НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА 
 

Таню Неделчев Божков 
Просветен и културен деятел дал своя принос за 
развитието на духовното дело в Община Каварна.  

Носител на орден „Кирил и Методий“  
 

По втора точка от дневния ред 
 

Докладна записка с вх. № 265 относно изразяване на становище 
против закриването на Районен съд Каварна и преструктурирането му към 
Районен съд Балчик. 
 
 Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 
„въздържал се“ приеха:  
 

РЕШЕНИЕ № 466 

         На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Каварна, 
приема следната ДЕКЛАРАЦИЯ: 
 
        Във връзка с решение по Протокол № 19/11.05.2022 година, точка 17, 
подточка 17.3 на Висшия съдебен съвет относно преструктурирането на 
Районен съд Каварна, към РС Балчик и свързаната с това промяна в 
границите на съдебен район РС Балчик, изразяваме категорично несъгласие, 
поради следните мотиви:  
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1. Преструктурирането на Районен съд Каварна, към РС Балчик и 
свързаната с това промяна в границите на РС Балчик,   не е в полза за 
гражданите на община Каварна и община Шабла, тъй като ще бъде 
затруднен достъпа до правосъдие и отдалечаване на гражданите от 
съда, както и ще повлияе съществено на социално-икономическите и 
демографски фактори на местно ниво. Закриването на Районния съд в 
град Каварна ще доведе до намаляване на ефективната защита на 
гражданските права и интереси на местното население, засягане на 
социалната и лична сигурност и права на гражданите и юридическите 
лица. 

2. Към районните съдилища са учредени служби по вписванията, 
функционират и държавни съдебни изпълнители и бюра съдимост, те 
осъществяват обшия контрол за поведението на условно осъдените по 
местоживеене и други. Значението на районните съдилища следва да 
се преценява и относно възпитателните мерки и поведението на 
условно осъдените. Съществена за районните съдилища е и дейността 
на местните комисии за борба с противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни. РС Каварна правораздава за гражданите 
на  две общини, съответно и с прилежащия към  община Шабла ГКПП 
- Дуранкулак. 

3. Установеното в Конституцията право на защита на гражданите не би 
могло да бъде упражнявано ефективно от тях, ако достъпът до това 
правосъдие е затруднен по каквито и да било причини. Част от 
съществените последици ще бъдат и обезличаване и сриване на 
утвърдения авторитет на вече създадената съдебна структура, и не на 
последно място, силно затрудняване, а дори и ограничаване на 
гражданите живеещи в по-слабо населени места и социален живот, 
които поради своята възраст, социално развитие и култура и 
обективни комуникативни ограничения ще бъдат реално лишени от 
бърз и реален достъп до правосъдие и качествено правораздаване. 

4. В дългите години на своята работа Районен съд- Каварна се е доказал 
като един качествено работещ съд с компетентни и можещи 
магистрати и съдебни служители. Закриването на съда ще доведе до 
неизпълнение на основната функция на съдилищата - 
правораздаването, което на практика означава да се защитават правата 
и законните интереси на гражданите. В тази връзка от изключително 
значение за всеки един човек и организация е да има осигурен бърз и 
лесен достъп до правосъдие, и то не просто формално прокламиран в 
нормативните документи и труден за реализиране на практика, а 
ефективен и облекчаващ ги! 
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5. Подчертаваме, че имаме взето принципно решение да се предостави 
терен за безвъзмездно право на строеж за изграждане на Съдебна 
палата в град Каварна. 
      С настоящата декларация настояваме пред всички Вас да се вземе 
правилното решение, което защитава интересите на гражданите на две 
общини - община Каварна и община Шабла, а именно да не се закрива 
Районен съд град Каварна. 

 
 
 

 
      
 

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

 
  Вярно с оригинала, 


