
Препис-извлечение: 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 4 

 
 Днес, 20.12.2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе четвъртото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 14. 
 

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

  
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка вх. № 593 относно предложение за назначаване  

на управител на „Медицински Център I – Каварна” ЕООД, за срок до 
провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в 
търговския регистър.  
 2. Докладна записка вх. № 592 относно утвърждаване на декларация 
за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.  

3. Докладна записка вх. № 583 относно актуализация на бюджета на 
Община Каварна за 2019 година. 

 
По първа точка от дневния ред „Предложение за назначаване  на 

управител на „Медицински Център I – Каварна” ЕООД, за срок до 

провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му 

в търговския регистър.” 

 

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

 
 РЕШЕНИЕ № 27 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.135 , чл.137  ал.1, т.  и чл. 141 ал. 7 от 
Търговския закон, чл. 62 ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 13, 
ал. 2 т. 1, т. 2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската 
част от капитала на търговските дружества: 
 1. Определя за временно изпълняващ длъжността управител на 
„Медицински Център I – Каварна” ЕООД, д-р Веселина Георгиева Енева за 



срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването 
му в търговския регистър. 
 2. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия 
длъжността управител в размер на 1500,00 лв. 
 3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление с 
д-р Веселина Георгиева Енева. 
 
 По втора точка от дневния ред „Утвърждаване на декларация за 

несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. ” 
 
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
РЕШЕНИЕ № 28 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 
имущество, Общински съвет Каварна реши: 

Утвърждава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобито имущество, съгласно Приложение 1.  

 
По трета точка от дневния ред „Актуализация на бюджета на 

Община Каварна за 2019 година.” 

 
Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас 
„въздържал се” приеха  

 
 РЕШЕНИЕ № 29 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 124 от ЗПФ, 
чл. 45, ал. 2 от ПМС 344 от 21.12.2018 г. и чл. 2, ал. 4 от Наредбата за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Каварна, ОбС Каварна приема актуализация на бюджета на Общината за 
2019 г. както следва: 
- Актуализиран план по приходите на бюджета съгласно Приложение № 1 
било 17 153 279 лв. става 16 923 279 лв. 

 
- Актуализиран план по разходите на бюджета съгласно Приложение № 2 
било 17 153 279лв. става 16 923 279лв. 



 
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.З от ЗПФ, 
чл. 45, ал. 2 от ПМС 344 от 21.12.2018 г. и чл. 22, ал. 4 от Наредбата за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Каварна, ОбС Каварна приема актуализирания списък за финансиране на 
капиталовите разходи за 2019 г. съгласно приложение № 3. 
 3. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 
актуализацията на бюджета съгласно Приложение № 4. 
 
 Поради изчерпване на дневния ред, председателя на общинския 
съвет закри заседанието в 14:45 часа. 

 
 

Протоколчик:       /П/      Председател:        /П/ 
          (Д. Николова)                                                    (Й. Стоянов)  
 
 

  Вярно с оригинала, 
                    Секретар: 
                                                    (Д. Колишева) 
 


