
Препис-извлечение: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 15 

 

 Днес, 06.08.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе петнадесетото 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. Докладна записка вх. № 390 относно доклад за читалищните 

дейности в община Каварна; 

2. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на 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 в Община Каварна;  

3. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; 

4. Докладна записка вх. № 394 относно прекратяване на съсобственост 

в поземлен имот в с. Поручик Чунчево; 

5. Докладна записка вх. № 395 относно прекратяване на съсобственост 

в поземлен имот в гр. Каварна; 

6. Докладна записка вх. № 396 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна; 

7. Докладна записка вх. № 398 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна; 

8. Докладна записка вх. № 399 относно продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна; 

9. Докладна записка вх. № 393 относно предоставяне под наем на имот 

публична общинска собственост; 

10. Докладна записка вх. № 391 относно одобряване на задание за 

проектиране и допускане изменение на регулационен план на КК Карвуна, 

общ. Каварна, в частта му за УПИ VII, кв. 3; 

11. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен 

безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект 

„Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”; 



12. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена 

възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” 

ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна. 

13. Докладна записка вх. № 406 относно предложение от сдружение 

„Младежи за Балканите” за партньорство между Община Каварна, Община 

Шабла и сдружение „Младежи за Балканите” и съвместно кандидатстване с 

проектно предложение по процедура BG16М1ОР002-3.027 „Мерки за 

подобряване на природозащитното състояние на птици – 2” по оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”; 

14. Докладна записка вх. № 410 относно намерение за кандидатстване 

на Община Каварна с проектно предложение по Процедура BG14MFOP001-

4.025 МИРГ – ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното 

наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за 

ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик;  

15. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на 

Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и 

К в област Добрич; 

16. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. 

Каварна – квартал Младост 2; 

17. Докладна записка вх. № 403 относно изменение на решение № 264, 

взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна; 

18. Докладна записка вх. № 417 относно преразглеждане на решение № 

138 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Каварна, проведено 

на 30.06.2020 г. 

 

По първа точка от дневния ред „Доклад за читалищните дейности 

в община Каварна”. 

 

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

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 140 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 

и ал. 5 от ЗНЧ, Общински съвет – Каварна реши: 

 Приема доклад за читалищните дейности в община Каварна през 2019 

година. 

 

По втора точка от дневния ред „Приемане на 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 в Община Каварна”. 



 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 141 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 2 от и чл. 133, ал. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорт, Общински съвет Каварна реши: 

 1. Отменя Наредба за условията и критериите и отчетността на 

финансовото подпомагане на спортните дейности в Община Каварна приета 

с Решение № 68 по Протокол № 33/13.05.2014 г. на Общински съвет Каварна. 

 2. Приема „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”, 

съгласно мотивите и приложенията. 

 

По трета точка от дневния ред „Актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост”. 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 142 

 

 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 прeдостави под наем” добавя се нова точка 

както следва: 

 „12. Част от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на 

гр. Каварна, с площ от 165 кв.м. с местоположение  гр. Каварна, ул. „Стефан 

Караджа” № 35. 



 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” добавят се нови т. 62, т. 63 и т. 

64 както следва: 

  „62. ПИ с идентификатор 35064.501.4275 по КККР на гр. Каварна, с 

площ от 716 кв.м., по действащ ПУП  УПИ XVIII в кв.62.” 

 „63. ПИ с идентификатор 35064.501.9871 по КККР на гр. Каварна, с 

площ от 500 кв.м., по действащ ПУП  УПИ XIX в кв.68.” 

 „64. ПИ с идентификатор 35064.501.3538 по КККР на гр. Каварна, с 

площ от 614 кв.м., по действащ ПУП  УПИ IX-3538 в кв.184.” 

 

По четвърта точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост 

в поземлен имот в с. Поручик Чунчево”. 

 

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

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 143 

 

 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-10-412/06.07.2020г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 170 кв.м., актуван с АЧОС № 

5985/25.03.2020 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

57861.501.20 по КККР на с. Поручик Чунчево, представляващ ПИ 20 в кв. 22 

по действащия регулационен план на с. Поручик Чунчево, целият с площ от 

1785 кв.м., в който съсобственикът участва с 1615 кв.м, съгласно нотариален 

акт № 166, том III, рег.№ 1000, д. 496 от 2020 г. на СВ Каварна и нотариален 

акт № 178, т. III, д.998 от 1991 г. на РС Балчик. Имотът е с данъчна оценка – 

310.00 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

814.00 лв. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 814.00 лв. 

(осемстотин и четиринадесет лева) без ДДС, 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 пета точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот в гр. Каварна”. 

 

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

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 144 

 

 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-10-371/17.06.2020 г., Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 112 кв.м., актуван с АЧОС № 

5974/27.02.2020г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

35064.501.1304 по КККР на гр. Каварна, представляващ УПИ V-1304 в кв. 92 

по действащия регулационен план на гр. Каварна, целият с площ от 672 кв.м., 

в който съсобственикът участва с 560/672 ид.ч. кв.м, съгласно нотариален акт 

№ 36, том III, рег. № 739, д. 365 от 2020 г. на СВ Каварна и нотариален акт 

№35, том III, рег. №738, д. 364 от СВ Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

1407.40 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

2992.00 лв. 

 2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 2992.00 лв. 

(две хиляди деветстотин деветдесет и два лева) без ДДС, 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 „Продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в гр. Каварна”. 

 

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

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 145 

 

 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 35064.501.3538 по КККР 



на гр. Каварна, с площ от 614 кв.м., актуван с АЧОС № 5106/19.04.2012 г., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.), представляващ УПИ IX-3538 

в кв. 184 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

6575,90 лв. и с изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на 

13545,00 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 13545,00 лв. (тринадесет хиляди петстотин четиридесет и пет лева). 

 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите от 

закона действия. 

 

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

общинска собственост в гр. Каварна”. 

 

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

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 146 

 

 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 35064.501.4275 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 716 кв.м., актуван с АЧОС № 5349/20.03.2014 г., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до 10м.), представляващ УПИ XVIII 

в кв. 62 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

6576,30 лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  

12 141,00 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  12 141,00 лв. (дванадесет хиляди сто четиридесет и един лева). 

 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

действия. 



 

По осма точка от дневния ред „Продажба на поземлен имот частна 

общинска собственост в гр. Каварна”. 

 

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

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 147 

 

 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 35064.501.9871 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 500 кв.м., актуван с АЧОС № 5746/22.02.2018 г., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до 10м.), представляващ УПИ XIX в 

кв. 68 по действащ ПУП на гр. Каварна. Имотът е с данъчна оценка 4489,20 

лв. и е изготвена пазарна оценка от независим оценител в размер на  8479,00 

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  8479,00 лв. (осем хиляди четиристотин седемдесет и девет лева). 

 4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите 

действия. 

 

По девета точка от дневния ред „Предоставяне под наем на имот 

публична общинска собственост”. 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 148 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, 

чл. 15 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Каварна, Общински съвет – Каварна реши: 

 1. Дава съгласие  да се предостави под наем част от недвижим имот – 

публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор № 



35064.501.1504.1 по КККР на гр. Каварна, със светла площ 165 кв.м., находящ 

се в ПИ с идентификатор № 35064.501.1504 по КККР на град Каварна, 

находяща се на ул. „Стефан Караджа” №35 гр. Каварна, актувана с АПОС № 

147/10.04.2014 г.  

 2. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно 

наддаване, за срок от 5 години. 

 3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 330,00лв. 

(без ДДС), на светла площ от сградата, съгласно т. 1 от Тарифа за размера на 

месечните наемни базисни цени  на общински стопански обекти и терени 

приета с Решение № 34 по протокол № 49 от 29.03.2011 г., допълнена с 

Решение № 84 по протокол № 51 от 31.05.2011 г., допълнена с Решение № 

121 по протокол № 26 от 27.09.2013 г., изменена с Решение № 5 по протокол 

№ 29 от 22.01.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 252 по протокол 

№ 19 от 28.02.2017 г., допълнена с Решение № 284 по протокол № 21 от 

25.04.2017 г.    

 4. Възлага на кмета да извърши последващите съгласно закона 

действия. 

 

По десета точка от дневния ред „Одобряване на задание за 

проектиране и допускане изменение на регулационен план на КК 

Карвуна, общ. Каварна, в частта му за УПИ VII, кв. 3”. 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 149 

 

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

Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 134, ал. 2, т. 2 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, в 

изпълнение на чл. 14, ал. 1 от Закона за устройство на черноморското 

крайбрежие и становище на главния архитект на община Каварна, Общински 

съвет Каварна реши: 

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

2, т. 1 от ЗУТ (собственик на имоти с идентификатори 72693.600.104, 

72693.600.110 и 72693.600.111 по КККР на с. Топола, общ. Каварна – част 

УПИ VІІ, кв. 3 по КК Карвуна), за изменение на регулационния план на КК 

Карвуна, общ. Каварна, в частта му за УПИ VІІ, кв. 3, предвиждащ 

осигуряване на достъп до морски плаж ,,Иканталъка 2”; 

 2. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – 

изменение на регулационния план на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта му 

за УПИ VІІ, кв. 3, предвиждащ осигуряване на достъп до морски плаж 

,,Иканталъка 2”; 



 3. Допуска изменение на регулационния план на КК Карвуна, общ. 

Каварна, в частта му за УПИ VІІ, кв. 3, предвиждащ осигуряване на достъп 

до морски плаж ,,Иканталъка 2”; 

 4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 

 

По единадесета точка от дневния ред „Отпускане на временен 

безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект 

„Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. 

Каварна”. 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 150 

 

 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 за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, ОбС Каварна:    

 1. Дава съгласие да се ползва от общинския бюджет временен 

безлихвен заем в размер до 30 000 лв. за финансиране на плащания по проект 

„Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна” 

 2. Средствата да се възстановят по бюджета на общината след 

окончателното получаване на средствата. 

 3. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи 

действия произтичащи от настоящото решение 

  

По дванадесета точка от дневния ред „относно предоставяне на 

безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна 

на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на 

община Каварна”. 

 

 Общинските съветници със 16 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 151 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал 2 и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 147, ал.2 от 

Търговския закон, Общинският съвет – Каварна реши: 



 1. Предоставя на „Каварна” ЕООД, безлихвена възмездна финансова 

помощ в размер на 9 800,00 лв.(девет хиляди и осемстотин лева), за сметка на 

вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Каварна . 

2. Срок за погасяване на предоставената финансова помощ – до 

31.12.2020 г. 

 3. Предоставените по т. 1 финансови средства да бъдат ползвани като 

оборотни финансови средства, необходими за покриване на неотложни 

текущи разходи и задължения. 

 4. Начин на погасяване на кредита – чрез четири равни месечни вноски 

по 2 450,00 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева. 

 5. Задължава управителя на търговското дружество да разходва 

паричните средства съобразно т. 3 от решението и да представи отчет за 

неговото изпълнение. 

 6. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите 

фактически и правни действия за изпълнение на настоящето решение. 

 

По тринадесета точка от дневния ред „Предложение от сдружение 

„Младежи за Балканите” за партньорство между Община Каварна, 

Община Шабла и сдружение „Младежи за Балканите” и съвместно 

кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16М1ОР002-

3.027 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици 

– 2” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

 

 Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа 

„въздържал се” приеха  

 

 РЕШЕНИЕ № 152 

 

 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 участва като партньор в проектно 

предложение „Подобряване на природозащитното състояние на вида 

Червеногуша гъска (Branta ruficollis)” по процедура BG16M1OP002-3.027 

„Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2”, 

приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.” 

 2. Дава съгласие Община Каварна да сключи споразумение за 

партньорство със сдружение „Младежи за Балканите” – водещ партньор по 

проекта, съгласно Приложение № 1.  

 3. Възлага на кмета да предприеме последващи действия. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред „Намерение за 

кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по 



Процедура BG14MFOP001-4.025 МИРГ – ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 

подобряване на природното наследство, културата и спорта на 

рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – 

Каварна – Балчик”. 

 

 Общинските съветници с 14 гласа „за”, 1 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

 

 РЕШЕНИЕ № 153 

 

 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 

Процедура BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 

подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската 

територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. 

 2. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши необходимите 

действия във връзка кандидатстване и реализиране на проектното 

предложение при неговото евентуално   одобрение. 

 

По петнадесета точка от дневния ред „Определяне на представител 

на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията 

по В и К в област Добрич”. 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 154 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите Общинският съвет – Каварна: 

          1. Определя представител на община Каварна в извънредното заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, 

обслужвана от   „В и К Добрич” АД, гр. Добрич на 11.08.2020 г. Елена 

Матеева Балтаджиева – Кмет на община Каварна. 

          2. Определя резервен представител на община Каварна (при 

невъзможност кметът на общината да участва) в Общото събрание на 

Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К 

Добрич” АД, гр. Добрич – инж. Георги Детелинов Балтаджиев – заместник - 

кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност“  на Община Каварна.  

           3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията да 

гласува по дневния ред, както следва: 

           1. по т. 1 – „за”. 



         

По шестнадесета точка от дневния ред „Наименуване на улици в 

гр. Каварна – квартал Младост 2”. 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 155 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Каварна реши: 

Дава следните имена на новите улици в гр. Каварна, квартал 

,,Младост ІІ”, както следва: 

 1. ул. ,,Антон Страшимиров”; 

 2. ул. ,,Ген. Стефан Тошев”; 

 3. ул. ,,Ген. Иван Колев”; 

 4. ул. ,,Червена могила”, 

 съгласно приложената схема на квартал Младост ІІ, гр. Каварна. 

 

По седемнадесета точка от дневния ред „Изменение на решение № 

264, взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна”. 

 

 Общинските съветници с 11 гласа „за”, 3 гласа „против” и 3 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 156 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 51, чл. 52 и чл. 53 

от Закона за общинската собственост, чл. 122 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с Наредба № 4 за създаването, управление и контрол 

върху дейността на общинските предприятия и Наредба № 2 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет - Каварна реши: 

 1. Изменя частично Решение № 264 по протокол № 20 от 28.03.2017 

година на Общински съвет – Каварна, като в точка 4. след текстът: „на 

Общинското предприятие” да се добави следният текст: ...„административна 

сграда с идентификатор № 35064.501.2494.1 по КККР на град Каварна, със 

ЗП от 224 кв.м., брой етажи 3, с конструкция – масивна, построена в поземлен 

имот с идентификатор № 35064.501.2494 по КККР на гр. Каварна при 

граници: на север - улица, на изток ПИ с идентификатор № 35064.501.9791; 

на юг - поземлени имоти с идентификатори с № 35064.501.2487, 



35064.501.2486, 35064.501.2485; и на запад: улица, актувана с АПОС № 

118/03.07.2012г. и ...” 

 2. В останалата си част решение № 264 по протокол № 20 от 28.03.2017 

година на Общински съвет - Каварна остава непроменено. 

 3. Възлага на кмета на Община Каварна да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

 

По осемнадесета точка от дневния ред „Преразглеждане на 

решение № 138 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – 

Каварна, проведено на 30.06.2020 г.”. 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  

  

 РЕШЕНИЕ № 157 

 

На основание  чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка със Заповед № АдК-04-13/21.02.2020 

г. на Областен управител на област Добрич., Общинският съвет – Каварна 

приема повторно върнатото за ново обсъждане Решение № 138 по Протокол 

№ 14 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.06.2020 г.  

 

  

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

          (Д. Николова)                                              (Й. Стоянов)  

 

 

  Вярно с оригинала, 

                    Секретар: 

                                                     (Д. Колишева) 

 


