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 Днес, 15.04.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе двадесет и петото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват  16. Отсъства Георги Йорданов – без уведомление. 

 Йордан Стоянов – председател на общински съвет – Колеги, имаме 

процедурно предложение дневният ред да бъде гласуван. В залата вече са 17 

общински съветници. Който е съгласен, моля да гласува! 

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

„въздържал се“ приеха процедурното предложение дневният ред да бъде 

гласуван. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

дневния ред, който се състои от две точки. 

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

„въздържал се“ приеха: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с вх. № 936 относно предложение за приемане на 

декларация от органа на местното самоуправление Общински съвет – 

Каварна, във връзка с извършеното физическо насилие и агресия върху кмета 

на село Белгун – Благомир Станев. 

2. Докладна записка с вх. № 937 относно предсрочно прекратяване 

правомощията на Председателя на Общински съвет – Каварна. 

 

По първа точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 936 относно предложение за приемане на 

декларация от органа на местното самоуправление Общински съвет – 
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Каварна, във връзка с извършеното физическо насилие и агресия върху 

кмета на село Белгун – Благомир Станев. 

 

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

„въздържал се“ приеха 

РЕШЕНИЕ № 262 

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Каварна: 

1. Приема декларация по приложения проект към докладната записка 

по отношение на извършеното физическо насилие и агресия върху кмета на 

село Белгун – Благомир Станев. 

2. Декларацията да бъде публикувана в Общински вестник Факел, на 

интернет страницата на общината и да се доведе до знанието на гражданите 

на община Каварна на определените за това места в сградата на общината. 

Приложение: Декларация. 

           

    По втора точка от дневния ред 

Докладна записка с вх. № 937 относно предсрочно прекратяване 

правомощията на Председателя на Общински съвет – Каварна. 

 

Общинските съветници с 8 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 2 гласа 

„въздържал“ се не приеха: 

 

РЕШЕНИЕ № 263 

 

На основание чл.24, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.16, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, Общински съвет Каварна 

1. Не прекратява предсрочно правомощията на Председателя на 

Общински съвет – Каварна инж. Йордан Стоянов, за системно нарушение на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
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взаимодействието му с общинска администрация, съгласно Приложение 1 и 

уронване престижа на институцията Общински съвет. 

 

 Приложение 1 Мотиви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

       (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Ние , общинските съветници на Община Каварна, представлявайки 

институцията Орган на местното самоуправление, спазвайки 

разпоредбите на Конституцията на Република България и във всичките си 

действия ръководейки се от интересите на жителите на общината. 

Като се позоваваме на чл. 138 от Конституцията на Република 
България и чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с извършеното физическо насилие и 
агресия срещу кмета на село Белгун - Благомир Станев, 

ЗАЯВЯВАМЕ: 

Това е недопустим акт! 
Общински съвет Каварна остро осъжда акта на насилие извършен 

срещу кмета на село Белгун - Благомир Станев в присъствието на 
други лица. 

Като избрани представители на обществеността в град Каварна, 
твърдо се разграничаваме от извършването на такава жестокост, 
агресия и насилие срещу граждани, без значение каква е тяхната 
професионална ангажираност, политическа принадлежност, 
независимо от пол, възраст, етнос и религия. 

Защитаваме категорично позицията, че всеки български гражданин 
има право на свободно волеизявление, на лична доброволна преценка 
и решение за кого да даде своя глас по време на избори, без това да 
застрашава неговата личност. 

Възразяваме срещу омразата, гаврата с човешкото достойнство, 
насилието и нетърпимостта сред хората и сурово осъждаме 
нападението срещу избрания кмет на село Белгун - Благомир Станев. 
Това недопустимо деяние е акт на насилие, което трябва да бъде 
заклеймено, както морално, така и най - строго от законите на 
Република България. 

Убедени сме, че имаме подкрепата на жителите на община Каварна 
и изразяваме всеобщо възмущение срещу това посегателство. 

Общински съвет Каварна категорично отстоява и ще отстоява 
позиции за правата на всички граждани и най - вече правото на всеки 
един от нас да живее без страх и в сигурност!  



 Декларацията е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местно самоуправление и местната администрация с РЕШЕНИЕ № 
262 по ПРОТОКОЛ №25, от заседанието на Общински съвет Каварна 
на 15.04.2021 г., по Докладна № 936/ 12.04.2021 година. 
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