
Препис-извлечение:    

     

П Р О Т О К О Л 

 

№ 48 

 

 

 Днес, 30 април 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация Общинският съвет – Каварна проведе четиридесет и 

седмото си заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 16. 

 

 Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1 

глас „против” приеха  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП 

„Чиракман” за 2018 г. 

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-

счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава 

части от капитала за 2018 г. 

3. Докладна записка вх. № 175 относно приемане на План за 

развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2020 г. 

4. Докладна записка вх. № 177 относно преразглеждане на решение 

№ 592 по Протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено 

на 26.03.2019 г. 

5. Докладна записка вх. № 183 относно актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

6. Докладна записка вх. № 180 относно прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна. 

7. Докладна записка вх. № 182 относно прекратяване на 

съсобственост в гр. Каварна, общ. Каварна. 

8. Докладна записка вх. № 178 относно учредяване на възмездно 

право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на 

чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

9. Докладна записка вх. № 179 относно учредяване на възмездно 

право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на 

чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

10. Докладна записка вх. № 184 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в с. Нейково, общ. Каварна. 

11. Докладна записка вх. № 181 относно продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна. 



12. Докладна записка вх. № 176 относно одобряване на задание за 

проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за 

регулация на гр. Каварна в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” 

и пешеходна зона в кв. 150 и разрешаване изработването на проект за 

подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. 

Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна 

зона в кв. 150. 

13. Докладна записка вх. № 189 относно определяне на 

представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на 

акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич 

АД, гр. Добрич. 

14. Докладна записка вх. № 174 относно даване на съгласие за 

кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г. 

15. Докладна записка вх. № 188 относно отпускане на еднократна 

финансова помощ на Димка Гавраилова Кирчева с настоящ адрес гр. 

Каварна, ул. „Георги Кирков” № 6, ап. 13. 

16. Докладна записка вх. № 186 относно одобряване на разходите за 

командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.01.2019 г. – 

31.03.2019 г. 

 

 По първа точка от дневния ред „Отчет за дейността на ОП 

„Чиракман” за 2018 г. 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 

0 гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 594 

 

 На основание чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 19 от 

Правилника за устройството и дейността  на общинското предприятие 

„Чиракман“ и чл.14, т. 5  от  Наредба № 4 за създаване, управление и 

контрол върху дейността на общинските предприятия, Общински съвет 

Каварна  приема отчета за дейността на общинското предприятие 

„Чиракман” за 2018г., съгласно Приложение №1. 

 

 По втора точка от дневния ред „Годишните финансово-

счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна 

притежава части от капитала за 2018 г.” 

 



Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 

0 гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 595 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 

от Търговския закон  Общинския съвет – Каварна реши: 

 

 1. Не приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Каварна” 

ЕООД – гр. Каварна.  

 2. Не приема финансовия резултат на „Каварна” ЕООД – гр. Каварна, 

който е загуба в размер на 12 468,43 лв., като същия се отнесе като 

непокрита загуба от минали години. 

 3. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „МБАЛ - 

Каварна” ЕООД – гр. Каварна.  

 4.  Приема финансовия резултат на „МБАЛ – Каварна” ЕООД – гр. 

Каварна, който е загуба в размер на 163 482,42 лв.,  като същия се отнесе 

като непокрита загуба от минали години. 

 5. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Медицински 

център I - Каварна” ЕООД – гр. Каварна.  

 6. Приема финансовия резултат на „Медицински център I - Каварна” 

ЕООД – гр. Каварна, който е загуба в размер на 11 356,27 лв. като същия се 

отнесе като непокрита загуба от минали години. 

 7. Възлага на Управителя на МБАЛ – Каварна да изготви и 

предостави план за развитие на МБАЛ – Каварна до 30.06.2019 г. 

 

 По трета точка от дневния ред „Приемане на План за развитие 

на социалните услуги в Община Каварна за 2020 г.” 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 

0 гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 596 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с чл. 

36б, ал . 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Общински съвет – Каварна 

1.  Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Каварна  за 2020 г. съгласно Приложение 1. 

2. Възлага на кмета на общината – Нина Ставрева да организира 

изпълнението на плана. 



 По четвърта точка от дневния ред „Преразглеждане на решение 

№ 592 по Протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, 

проведено на 26.03.2019 г.” 

 

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 

0 гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 597 

 

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

местната администрация, Общинският съвет – Каварна отменя Решение 

№ 592 по Протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено 

на 26.03.2019 г. 

 

 По пета точка от дневния ред „Актуализация на годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост.” 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 598 

 

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 2019 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” добавят се 

нови  т. 55 и т. 56, както следва: 

„55. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4271 по КККР на 

гр.Каварна, с площ от 464 кв.м., актуван с АЧОС № 5772/14.03.2018 г. 

 „56. Поземлен имот с идентификатор 51408.501.242 по КККР на с. 

Нейково, общ. Каварна, с площ от 700 кв.м., актуван с АЧОС № 

5857/28.03.2019 г. 

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 учреди вещни права”  се 

добавя нова т.5, както следва: 

„5. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.9844 по КККР на 

гр.Каварна, с площ от 400 кв.м., актуван с АЧОС № 4767/30.11.2009 г.” 

 

 По шеста точка от дневния ред „Прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна.” 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 599 

 

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-10-106/07.03.2019г., Общинският съвет – 

Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 63 кв.м., актуван с АЧОС № 

5840/11.03.2019 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

№ 07257.501.55 по КККР на с. Българево, целия с площ от 1363 кв.м., в 

който съсобствениците Донка Г. Николова и Зафирка Г.Тончева, участват с 

1300 кв.м., съгласно нотариален акт за дарение № 81, том IV, дело № 

1****/ 1994 г. Данъчната оценка на имота е 247,10 лв. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 634,00лв. 

(шестстотин тридесет и четири лева), съгласно пазарна оценка изготвена от 

оценител на имоти.  

3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши 

необходимите последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

 По седма точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост 

в гр. Каварна, общ. Каварна.” 

 

Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1 

глас „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 600 

 

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-10-82/19.02.2019 г., Общинският съвет – 

Каварна реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна 

чрез изкупуване на общинския дял от 42 кв.м., актуван с АЧОС № 

5839/11.03.2019 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

№ 35064.500.199 по КККР на гр. Каварна, целия с площ от 874 кв.м., в 

който съсобственикът Емин И. Юсеин, участва с 832 кв.м., съгласно 

нотариален акт за покупко- продажба на поземлен имот № 140, том VIII, 

дело № 1*****/ 2018 г. Данъчната оценка на имота е в размер на 359,80лв. 

2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 486,00лв. 

(четиристотин осемдесет и шест лева), съгласно пазарна оценка изготвена 

от оценител на имоти. 

3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши 

необходимите последващи от закона действия по продажбата на имота. 

 

 По осма точка от дневния ред „Учредяване на възмездно право 

на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на 

чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.” 

 

Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 601 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.49а, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във 

връзка със Заявление с вх. № ОС-10-324/ 01.06.2018 г. на картотекирания 

Ивелин Б. Иванов, съгласно протокол от 01.06.2018 г. по реда на Наредбата 

за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем и разпореждане с общински жилища по чл. 45а от ЗОС, 

Общински  съвет Каварна реши: 

 1.Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без 

търг и конкурс, на лицето Ивелин Б. Иванов с ЕГН- 7******** и адрес 

гр.Каварна, ул. „Рила” № 1*, с установени жилищни нужди, за 

строителство на жилищна сграда върху общински поземлен имот с 

идентификатор 35064.501.4287 по КККР на гр.Каварна, по действащ ПУП 

УПИ III в кв. 61, с площ от 578 кв.м., с начин на трайно ползване: за 

индивидуално ниско застрояване (до 10м.). Правото на строеж се учредява 

за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван с АЧОС № 5369/10.04.2014 г. 



 3. Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1739,40лв. 

(хиляда седемстотин тридесет и девет) представляваща 30% от пазарната 

оценка на имота изготвена от независим оценител на имоти в размер на 

5798,00 лв.    

           4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите 

суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж. 

 

 По девета точка от дневния ред „Учредяване на възмездно 

право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по 

реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.” 

 

Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 602 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във 

връзка със Заявление с вх.№ ОС-10-9/ 07.01.2019 г. на картотекирания 

Младен Хр. Иванов, съгласно протокол от 09.01.2019 г. по реда на 

Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински жилища по чл. 45а от 

ЗОС, Общински  съвет Каварна реши: 

1. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж, без 

търг и конкурс, на лицето Младен Хр. Иванов с ЕГН- 9*****. „Калиакра” 

№ 2*, с установени жилищни нужди, за строителство на жилищна сграда 

върху общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9844 по КККР 

на гр.Каварна, по действащ ПУП УПИ IX в кв. 68, с площ от 400 кв.м., с 

начин на трайно ползване: за индивидуално ниско застрояване (до 10 м.). 

Правото на строеж се учредява за срок от 5 (пет) години. Имотът е актуван 

с АЧОС № 4767/30.11.2009 г. 

3.Определя пазарна цена за право на строеж в размер на 1203,90 лв. 

(хиляда двеста и три лева и деветдесет стотинки) представляваща 30% от 

пазарната оценка на имота изготвена от независим оценител на имоти в 

размер на 4013 лв. (четири хиляди и тринадесет лева). 

4. Възлага на Кмета да издаде заповед и след плащане на дължимите 

суми и такси да сключи договор за учредяване на право на строеж. 

 

 По десета точка от дневния ред „Продажба на поземлен имот 

частна общинска собственост в с. Нейково, общ. Каварна.” 



Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 1 

глас „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 603 

 

 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 51408.501.242 по КККР 

на с. Нейково, общ. Каварна, с площ от 700 кв.м., актуван с АЧОС № 

5857/28.03.2019 г., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

с начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до10м.). Имотът 

е с данъчна оценка – 1327,20 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  1337,00 лв. (хиляда триста и тридесет и седем лева). 

4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши 

необходимите действия.  

 

 По единадесета точка от дневния ред „Продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост в гр. Каварна.” 

 

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

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 604 

 

 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 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 35064.501.4271 по КККР 

на гр. Каварна, с площ от 464 кв.м., актуван с АЧОС № 5772/14.03.2018г., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване (до10 м.), представляващ УПИ I в 

кв. 210 по действащ ПУП на гр.Каварна. Имотът е с данъчна оценка – 

3974,40 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  5264,00 лв. (пет хиляди двеста шестдесет и четири лева). 

 4. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши 

необходимите действия.  

 

 По дванадесета точка от дневния ред „Одобряване на задание за 

проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за 

регулация на гр. Каварна в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за 

озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150 и разрешаване 

изработването на проект за подробен устройствен план – изменение 

на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ 

II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150.” 

 

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

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 605 

 

         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. 6 от 

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

вх. № АБ-03-47/21.03.2019 г. от Галин Ив., при спазване на изискванията 

на чл. 62а от ЗУТ, Общински съвет Каварна реши:        

       1. Дава съгласие в качеството си на собственик на УПИ ІІ ,,за 

озеленяване” в кв. 150 по регулационния план на гр. Каварна, на улица 

,,Добротица” и улица ,,Черноморска”, за изработването на проект за 

подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. 

Каварна, в частта за УПИ І-1190 и УПИ ІІ ,,за озеленяване”  и пешеходна 

зона в кв. 150, предвиждащ пешеходна връзка между улица ,,Добротица” и 

улица ,,Черноморска”; 

         2. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – 

изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, 

УПИ ІІ ,,за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150; 

         3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – 

изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, 

УПИ ІІ ,,за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150; 

          4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона.  

 



 По тринадесета точка от дневния ред „Определяне на 

представител на Община Каварна за участие в редовно Общо 

събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно 

лечение – Добрич АД, гр. Добрич.” 

 

Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 606 

 

 На основание чл.21, ал .1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 223, ал. 1 от 

Търговския закон Общинският съвет – Каварна 

 1. Определя представител на община Каварна в редовното Общо 

събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич” АД град Добрич да е Нина 

Георгиева Ставрева – Кмет на община Каварна. 

 2. Определя резервен представител на община Каварна (при 

невъзможност кметът на общината да участва) в редовното Общо събрание 

на акционерите на „МБАЛ – Добрич” АД град Добрич да е Митко 

Димитров Недев – зам.–кмет "Финанси и икономическо развитие“ в 

Общинска администрация Каварна. 

 3. Упълномощава представителя на Община Каварна в редовното 

Общо събрание на акционерите да гласува по Дневния ред, както следва:  

 1. по т. 1 - "за" 

 2. по т. 2 - "за" 

 3. по т. 3 - "за" 

 4. по т. 4 - "за" 

 5. по т. 5 - "за" 

 6. по т. 6 - "за" 

 7. по т. 7 - "за" 

 8. по т. 8 - "за" 

 9. по т. 9 - "за" 

 10. по т. 10 - "против" 

 11. по т. 11 - "за" 

 12. по т. 12 - "за" 

 13. по т. 13 - "против" 

 14. по т. 14 - "против" 

 15. по т. 15 - "против" 

 16. по т. 16 - "за" 

 17. по т. 17 - "за" 

 18. по т. 18 - "за" 

 

 По четиринадесета точка от дневния ред „Даване на съгласие за 

кандидатстване с проектно предложение по процедура 



BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г.” 

 

Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 607 

 

 На основание чл. 21, ал. 1,т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Каварна реши: 

 1. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства в качеството си на 

допустим бенефициент, с проектно предложение по Процедура за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 2. Общински съвет Каварна дава съгласие Община Каварна да 

участва в партньорство с община Балчик и община Шабла с проект  по 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. и одобрява подписването на 

споразумение за партньорство с общините Балчик и Шабла 

 3. Общински съвет Каварна упълномощава Кмета на Община 

Каварна Нина Ставрева да извърши всички последващи правни и 

фактически действия за изпълнение на решението. 

 

 По петнадесета точка от дневния ред „Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Димка Г. Кирчева с настоящ адрес гр. Каварна, 

ул. „Георги Кирков” № 6, ап. 1*”. 

 

Общинските съветници с 12 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и 0 

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 608 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

гр. Каварна  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в 

размер на 1000 (хиляда) лева на лицето Димка Г. Кирчева, с настоящ адрес 

гр. Каварна, ул.”Георги Кирков“ №6, ап.1*, необходими за оперативно 

лечение, за сметка на местни приходи, като сумата да бъде преведена по 



банкова сметка на УМБАЛ „Света Марина“ и след съответното лечение да 

бъдат предоставени необходимите разходно оправдателни документи. 

2. Упълномощава Кмета на община Каварна да извърши последващи 

действия съгласно закона. 
 

 По шестнадесета точка от дневния ред „Одобряване на 

разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 

01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.”. 

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

гласа „против” приеха  

 

РЕШЕНИЕ № 609 
 

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

и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната, Общински съвет – Каварна одобрява отчета за средствата за 

командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.01.2019 г. – 

31.03.2019 г., съгласно Приложение 1. 

 
 

Протоколчик:       /П/                       Председател:      /П/ 

                       (Д. Николова)                                                     (Кр. Кръстев)  

 

               

   Вярно с оригинала, 

                    Секретар: 

                                                    (Д. Колишева) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


