
Препис-извлечение: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 12 

 
 Днес, 22.05.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 
администрация град Каварна се проведе дванадесетото заседание на 
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 
присъстват 16. 

  
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
  

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Тържествено връчване на наградите „24 май” на Община Каварна на 
номинираните учители, ученици, самодейни състави и самодейци; 

2. Докладна записка вх. № 251 относно актуализация на годишната 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; 

3. Докладна записка вх. № 237 относно прогласяване на погасено по 
давност право на строеж върху общински поземлени имоти; 

4. Докладна записка вх. № 230 относно предоставяне под наем на част 
от недвижим имот – публична общинска собственост;  

5. Докладна записка вх. № 239 относно прекратяване на съсобственост 
в поземлен имот в с. Селце; 

6. Докладна записка вх. № 221 относно прекратяване на съсобственост 
между Община Каварна и „Икант инвест”, чрез продажба на идеални части 
общинска собственост в поземлен имот с идентификатор № 72693.600.68 по 
КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич; 

7. Докладна записка вх. № 231 относно продажба на поземлен имот – 
частна общинска собственост; 

8. Докладна записка вх. № 241 относно промяна характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот находящ 
се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50; 

9. Докладна записка вх. № 240 относно промяна характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот с 
идентификатор 35064.501.976.4 по КККР на гр. Каварна, находящ се в гр. 
Каварна, ул. „Добротица” № 34; 

10. Докладна записка вх. № 222 относно разрешаване на промяна на 
предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 327, гр. 
Каварна и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение 



на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ II „за озеленяване” и 
УПИ V „за курортна дейност” в кв. 327; 

11. Докладна записка вх. № 255 относно упълномощаване на кмета на 
Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” 
за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) 
върху авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 08/07/2/0/00685 от 21.06.2018 г. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа в населени места на Община Каварна” сключен между 
Община Каварна и ДФ „Земеделие”; 

12. Докладна записка вх. № 256 относно упълномощаване на кмета на 
Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” 
за обезпечаване на 100 % от размера на авансово плащане по Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00685 от 
21.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект 
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на Община 
Каварна” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”; 

13. Докладна записка вх. № 233 относно избор на членове и създаване 
на временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна, кв. Младост 2; 

14. Докладна записка вх. № 258 относно преразглеждане на решение № 
89 по Протокол № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 
28.04.2020 г.; 

15. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на 
общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г. 
 

По втора точка от дневния ред „Актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост ” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 93 

 

 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 2020 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 „Б” „Имоти, които 
община Каварна има намерение да продаде” добавя се нова т. 54 както 
следва: 
  „54. ПИ с идентификатор 35064.501.3205 по КККР на гр. Каварна, с 
площ от 603 кв.м., по действащ ПУП  УПИ VIII в кв. 175” 
 

По трета точка от дневния ред „Прогласяване на погасено по 

давност право на строеж върху общински поземлени имоти ” 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 94 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, чл. 67 и чл. 84 от Закона за собствеността, чл. 120 
от Закона за задълженията и договорите, чл. 54, ал.  7, от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет – Каварна реши: 

І. Прогласява погасеното по давност в полза на община Каварна право 
на строеж върху следния общински урегулиран имот: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 07257.501.153 по КККР на с. 
Българево, общ. Каварна, с площ от 961 кв.м., ПИ 153 в кв. 10 по действащ 
ПУП, идентичен с УПИ VІ в кв. 10 по отменен ПУП, актуван с АЧОС № 
5690/24.08.2017 г., учредено с договор от 30.03.1990 г. на лицето Ж. Д. 
Ставрева. 

ІІ. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 
закона действия. 

 
По четвърта точка от дневния ред „Предоставяне под наем на 

част от недвижим имот – публична общинска собственост ” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 95 

 



 На основание чл. 21, ал.1, т. 8, ал.  2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, 
чл. 15 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общински съвет – Каварна реши:  
 1. Дава съгласие да се отдадат под наем, за поставяне на два кафе 
автомата, за срок от 5 (пет) години, две петна  с площ от по един квадратен 
метър, представляващи части от фоайета на етаж минус едно и втори етаж в 
административната сграда на Община Каварна, с идентификатор № 
35064.501.9830.2 по КККР на град Каварна, актувана с АПОС № 103 от 
03.02.2011 г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 
35064.501.98030 по КККР на гр. Каварна, с  адрес гр. Каварна, ул. 
„Добротица” № 26. 
 2. Отдаването под наем да се извърши в условие на публичен търг с 
явно наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна. 
 3. Определя начална тръжна пазарна цена за месечен наем (без ДДС) 
за 1 кв.м. в размер на  20,00 лв. (съгласно Решение № 84 по протокол № 51 
от 31.05.2011г. на ОбС Каварна). 
 4. Възлага на кмета на община Каварна в договора за наем да бъде 
включено, че всички режийни разходи са за сметка на наемателя. 
 5. Възлага на кмета на община Каварна да извърши всички действия 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС 
Каварна. 

 

По пета точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот в с. Селце” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 96 

 

 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-10-189/06.04.2020 г., Общински съвет – 
Каварна реши: 
 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 
чрез изкупуване на общинския дял от 64 кв.м., актуван с АЧОС № 
5844/26.03.2019 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
66113.501.84 по КККР на с. Селце, представляващ УПИ II-84 в кв. 18 по 
действащия регулационен план на с. Селце, целият с площ от 2514 кв.м., в 



който съсобственикът участва с 2450 кв.м, съгласно нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 1**, том II, рег. № 673, д. 29* от 
201* г. на СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 116,70 лв. и е изготвена 
пазарна оценка от независим оценител в размер на  671.00 лв. 
 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 671.00 лв. 
без ДДС (шестстотин седемдесет и един 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 от дневния ред „Прекратяване на съсобственост 

между Община Каварна и „Икант инвест”, чрез продажба на идеални 

части общинска собственост в поземлен имот с идентификатор № 

72693.600.68 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич” 
 

Общинските съветници с 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа 
„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 97 

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 36, ал.1, т. 2 и чл. 41 от Закона за общинската  
собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване и 
разпореждане с общинско имущество и искане вх. № ОС-10-80/28.02.2020 г. 
Общински съвет Каварна реши :   
 1. Дава съгласие да се прекрати съществуващата съсобственост  
между Община Каварна и „Икант Инвест” ООД, представлявано от 
управителя Г. П. Изворов, чрез продажба частта на Община Каварна, а 
именно: 478/2074 ид.ч., от поземлен имот с идентификатор №  72693.600.68 
по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич,  находящ се в 
местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, целия с обща площ от 2 074.00 /две 
хиляди седемдесет и четири/ кв.м., УПИ X -68, кв.1 по действащия ПУП, с 
трайно предназначение  на територията - Урбанизирана, с начин на трайно 
застрояване - Ниско застрояване до 10 метра, по АЧОС № 5897/30.05.2019 г. 
на съсобственика, притежаващ останалите идеални части от имота, съгласно  
НА № 18* том I рег. 14** дело. № 161 от 201* г. 
 2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от 
независим оценител, в размер на  113 841,00 лв. без ДДС. Купувача дължи 
всички данъци и такси по сделката. 
 3. Възлага на кмета на община Каварна да извърши всички действия 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението, като издаде 
заповед и сключи договор за продажба. 
 



По седма точка от дневния ред „Продажба на поземлен имот – 

частна общинска собственост” 
 
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 98 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС 
и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Каварна реши:  
 1. Дава съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, 
представляващ празен терен с идентификатор ПИ 35064.501.3205 по КККР 
на гр. Каварна, с площ от 603 кв.м., актуван с АЧОС № 5318/19.02.2014 г., с 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: ниско жилищно застрояване (до10 м.), представляващ УПИ VIII в 
кв.175 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 
7663,60 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  
18 392,00 лв. 
 2. Продажбата да се извърши в условие на публичен търг с явно 
наддаване по реда на Наредбата за провеждане на публични  търгове и 
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество на община Каварна. 
 3. Определя начална тръжна пазарна цена (без ДДС) за имота в размер 
на  18 392, 00 лв. (осемнадесет хиляди триста деветдесет и два лева). 
 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 
действия. 
 

По осма точка от дневния ред „Промяна характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот 

находящ се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50” 
 
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 глас „против” и 3 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 99 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 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. Дава съгласие да се промени характера на собствеността от 
публична в частна общинска собственост на имот съгласно АПОС 
№118/03.07.2012 г.; находящ се в гр. Каварна,  ул. „Добротица”  № 50, с 
идентификатор № 35064.501.2494 по КККР на гр. Каварна, представляващ 
УПИ I 2494 в кв.165, целият с площ от 7347 кв.м., с прилежащи сгради: 
 - Административна сграда с идентификатор: № 35064.501.2494.1 по 
КККР на гр. Каварна, на три етажа със ЗП от 224 кв.м и РЗП от 672 кв.м  
 - Административна  сграда с  идентификатор № 35064.501.2494.2 със 
ЗП от 586 кв.м .С мази под двете тела на сградата с ЗП от 810 кв.м . 
 - Инфраструктурна сграда с идентификатор № 35064.501.2494.3 по 
КККР на гр. Каварна, на един етаж със ЗП от 13 кв.м. 
 - Сграда с предназначение гараж с идентификатор  № 
35064.501.2494.4 по КККР на гр. Каварна, на един етаж със ЗП от 105 кв.м.  
 - Сграда с предназначение склад с идентификатор № 35064.501.2494.5 
по КККР на гр. Каварна, на един етаж със ЗП от 29 кв.м. 
 2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши всички действия 
за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.            
 

По девета точка от дневния ред „Промяна характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот с 

идентификатор 35064.501.976.4 по КККР на гр. Каварна, находящ се в 

гр. Каварна, ул. „Добротица” № 34” 
 
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 глас „против” и 3 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 100 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 във 
връзка с чл. 3, ал. 3, изречение първо от ЗОС, чл. 2 ал. 3 от Наредба № 2 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Каварна, Общински съвет – Каварна  реши: 
 1. Дава съгласие да се промени характера на собствеността от 
публична в частна общинска собственост на имот, представляваща съгласно 
АПОС 108/16.12.2011 г., административна сграда със ЗП от 329 кв.м., и 
съответните идеални части от правото на строеж, с идентификатор № 
35064.501.976.4 по КККР на гр. Каварна, актуван с АПОС 108/16.12.2011 г., 
находящ се в гр. Каварна ул. „Добротица” № 34. 
 2. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши необходимите 
действия във връзка с промяна характера на собствеността на имота. 
 

По десета точка от дневния ред „Разрешаване на промяна на 

предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 



327, гр. Каварна и одобряване на проект за Подробен устройствен план 

– изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ II 

„за озеленяване” и УПИ V „за курортна дейност” в кв. 327” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 101 

 

          На основание  чл.  21, ал. 1, т. 8 и т. 11  от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка чл. 62а, ал. 3 от 
същия закон, изработен проект за подробен устройствен план – изменение 
на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ ІІ ,,за озеленяване” и 
V ,,за курортна дейност” в кв. 327, Решение № 506 по Протокол № 37 от 
28.08.2018 г. на Общински съвет Каварна, издадено становище от РИОСВ-
Варна с изх. № 08-01-810/А1 от 20.02.2020 г., Удостоверение за приемане на 
проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с изх. 
№ 25-222869/13.09.2019 г. издадено от СГКК-Добрич, Протокол от 
проведено обществено обсъждане от 17.02.2020 г., становище на Експертен 
съвет по устройство на територията гр. Каварна, изразено в Протокол № 2-
1/11.03.2020 г. т. 8, Общински съвет Каварна реши: 
 1. Разрешава промяна на предназначението на 1484 кв.м. общинска 
собственост, част от УПИ ІІ, кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, 
общ. Каварна, отреден ,,за озеленяване” (нереализирано) в територия за 
техническа инфраструктура – ,,за паркинг и озеленяване”; 
 2. Одобрява проект за Подробен устройствен план – изменение на 
плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ ІІ ,,за озеленяване“ и 
УПИ V ,,за курортна дейност”, кв. 327, предвиждащ: 
 - разделяне на УПИ ІІ ,,за озеленяване” на нови урегулирани 
поземлени имоти – УПИ VІ и УПИ Х отредени ,,за озеленяване” и УПИ VІІ 
отреден ,,за паркинг и озеленяване”; 
 - обособяване на два нови урегулирани поземлени имота от УПИ V, 
отредени за ПИ 35064.48.66 и ПИ 35064.48.67, чиито регулационни линии 
съвпадат с кадастралните граници на имотите, а именно: УПИ ІХ-66 и УПИ 
VІІІ-67; 
 - промяна на уличната регулация между о.т. 1331 и о.т. 1335, така че 
да съвпадне с кадастралната граница на ПИ 35064.48.66 и отпадане на 
уличната отсечка от о.т. 1327 до о.т. 1329; 
 3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 
действия, съгласно закона. 
 
 На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 (тридесет) дневен срок от 
обнародването в ,,Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване по 



реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред Административен съд Добрич, чрез 
Общински съвет Каварна. 
 

По единадесета точка от дневния ред „Упълномощаване на кмета 

на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена 

стойност (ДДС) върху авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00685 от 21.06.2018 г. по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на 

Община Каварна” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” 
 
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 102 

 

 На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
Договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№  08/07/2/0/00685  от  21.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” за Проект „Реконструкция на водопроводна 
мрежа в населени места на Община Каварна”, сключен между Община 
Каварна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 
12110042, идентификационен номер по ДДС № BG 12110042, 
представляван от Васил Грудев – Изпълнителен директор. 
Общинският съвет реши: 
 1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Каварна  да  подпише  Запис  
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”  в  размер на 571 369,  59 лева (петстотин седемдесет и една 
хиляди, триста шестдесет и девет лева и петдесет и девет стотинки) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на данък добавена стойност 
(ДДС) по авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 08/07/2/0/00685  от 21.06.2018 г. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” за Проект „Реконструкция на 



водопроводна мрежа в населени места на Община Каварна” сключен между 
Община Каварна и ДФ „Земеделие”. 
 2. Възлага на кмета на Община Каварна да подготви необходимите 
документи за получаване на ДДС по авансовото плащане по Договор № 
08/07/2/0/00685  от 21.06.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

По дванадеста точка от дневния ред „Упълномощаване на кмета 

на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ 08/07/2/0/00685 от 21.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на 

водопроводна мрежа в населени места на Община Каварна” сключен 

между Община Каварна и ДФ „Земеделие” 
 
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 103 

 

 На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
Договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№  08/07/2/0/00685  от  21.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” за Проект „Реконструкция на водопроводна 
мрежа в населени места на Община Каварна”, сключен между Община 
Каварна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 
12110042, идентификационен номер по ДДС № BG 12110042, 
представляван от Васил Грудев – Изпълнителен директор. 
 Общинският съвет реши: 
 1. Упълномощава  кмета  на  Община  Каварна  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на 2 856 847, 96 лв. (два милиона, осемстотин и 
петдесет и шест хиляди, осемстотин четиридесет и седем лева и деветдесет 
и шест стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  



№ 08/07/2/0/00685 от 21.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” за Проект „Реконструкция на водопроводна 
мрежа в населени места на Община Каварна” сключен между Община 
Каварна и ДФ „Земеделие”; 
 2. Възлага на кмета на Община Каварна да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по Договор № 
08/07/2/0/00685  от 21.06.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

По тринадесета точка от дневния ред „Избор на членове и 

създаване на временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна, 

кв. Младост 2” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 104 

 

 На основание чл. 21, ал. 1,  т. 1, чл. 48 и чл. 49 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Каварна реши: 
 I. Създава временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна 
кв. Младост 2 
 II. Избира за членове на комисията: 

1. С. Стефанов – общински съветник - председател 
2. П. Белчев – общински съветник - член 
3. А. Колишева – общински съветник - член 
4. Н. Ангелов – началник на отдел ГРАО - член 
5. С. Иванова – началник на отдел „Управление на територията и 

инвестиции” - член 
 III. Възлага на Временната комисия да изготви и внесе в 
Общински Съвет – Каварна за обсъждане и приемане проект на 
решение за именуване на улици в гр. Каварна кв. Младост 2. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред „Преразглеждане на 

решение № 89 по Протокол № 11 от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.04.2020 г.” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  



 
 РЕШЕНИЕ № 105 

 

 1. На основание  чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общинският съвет – Каварна отменя Решение № 
89 по Протокол № 11 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 
28.04.2020 г.  
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 33, ал. 3, от Закона за 
туризма , Общински съвет Каварна определя Елена Балтаджиева – кмет на 
община Каварна, да представлява общината в Общото събрание на 
Варненски черноморски туристически район. 
 

По петнадесета точка от дневния ред „Отчет за дейността на 

общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 

30.04.2020 г.” 
 
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
 
 РЕШЕНИЕ № 106 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет – 
Каварна приема отчета за дейността на общинския съвет и неговите 
комисии за периода 07.11.2019 г. - 30.04.2020 г. съгласно приложението. 
 
 
 
 
 
Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (Д. Николова)                                              (Й. Стоянов)  
 
 
  Вярно с оригинала, 
                    Секретар: 
                                                (Д. Колишева) 
 


