
 

 

Отчет 
 за дейността на Общински съвет – Каварна и неговите комисии 

за периода 01.11.2017 - 30.04.2018 г. 
 

  
Организацията и дейността на Общинския съвет на община Каварна се 

осъществяват съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, действащото законодателство и разпоредбите на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация.   

 

През отчетния период Общинският съвет проведе 5 заседания, свикани 

по инициатива на председателя. Общото време за обсъждане и вземане на 

решения на тези заседания е 14 часа и 15 минути. Присъствие на общинските 

съветници на заседанията на общинския съвет: 

 

Заседание № /дата 
Присъствали 

 

Отсъствали 

По 

уважителни 

причини 

По 

неуважителни 

причини 

29/28.11.2017 г. 16 1  

30/19.12.2017 г. 17   

31/02.02.2018 г. 14 1 2 

32/06.03.2018 г. 16 1  

33/17.04.2018 г. 16 1  

 

В общинския съвет са внесени 79 докладни записки с предложения, 

проекти на нормативни актове, отчети, информации. На заседанията на 

общинския съвет са разгледани 78 докладни записки, една докладна записка е 

оттеглена от кмета на общината. По отношение на вносителя докладните се 

разпределят, както следва: 

- внесени от кмета на общината - 75 докладни записки; 

- внесени от председателя на общинския съвет -  2 докладни записки; 

- внесени от общински съветници -  2 докладни записки. 

 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

Като орган на местното самоуправление Общинският съвет – Каварна 

определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с 

осъществяването на дейностите в сферата на неговата компетентност, както и 

на други дейности, определени със закон. При осъществяване на своите 

правомощия Общинският съвет приема различни видове актове. 

 

Подзаконови нормативни актове  
През периода Общинският съвет прие следните нормативни актове: 
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- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 

на община Каварна; 

-  Правилник за устройството и дейността на художествена галерия 

„Христо Градечлиев” - гр. Каварна.  
 

Решения на Общинския съвет  
След обсъждане в комисиите и на заседания, Общинският съвет – 

Каварна прие през периода 78 решения. Четири от внесените предложения от 

кмета на общината не са приети от общинския съвет. Две предложения са 

отхвърлени от общинския съвет, едно е отложено и едно е върнато за 

доработване.   

Според правомощията на общинския съвет приетите решения се 

разпределят в следните условни групи:   

� конститутивни решения – 2 броя:  
- отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 

01.05.2017 г. – 31.10.2017 г.;  

- определяне на представители на Постоянната комисия по духовни 

дейности – образование, култура и проблеми на младежта за участие в 

експертната комисия  за разглеждане на кандидатурите за присъждане на 

награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и 

училищното образование и на културата.  

� финансови решения – 9 броя:  
- актуализация на бюджета на община Каварна за 2017 г.; 

- приемане бюджета на Община Каварна за 2018 година; 

- приемане на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I-ви 

етап;  

- делегиране правомощия на кмета на общината да преговаря по 

условията на изтегления облигационен заем от страна на  Община Каварна; 

- изменение на предложение за записване на общински облигации от 

02.04.2009 г.;  

- определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година; 

- изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на 

Община Каварна;  

- одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Каварна 

– 2 решения. 

� стопански решения –  36 броя:  
Решенията, с които общинският съвет решава въпросите, отнасящи се до 

общинското имущество, общинските предприятия и търговските дружества с 

общинско имущество заемат най-голям дял в отчетния период (46% от всички 

решения).  

Решения, касаещи разпореждане с общинско имущество –  18 броя: 

- продажба на поземлени имоти – общинска частна собственост – 3 

решения; 
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- прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част – 7 

решения;  

- прехвърляне на собственост на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – 2 

решения; 

- продажба на движими вещи – общинска собственост – 2 решения; 

- предоставяне на общински поземлен имот в гр. Каварна за обезщетение 

на собственици в изпълнение на съдебно решение; 

- 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;    

- учредяване на бевъзмездно право на строеж – 2 решения. 

Решения, касаещи управление на общинско имущество – 7 броя: 

- отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост;  

- отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд за стопанската 2018/2019 година, приемане на списък на пасищата, 

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално 

ползване, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на 

общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за 

поддържане на мерите, пасищата и ливадите; 

- предоставяне на свободно нежилищно помещение – частна общинска 

собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел – отхвърлено; 

- предоставяне безвъзмездно за управление на поземлени имоти – 

публична общинска собственост в гр. Каварна;   

- удължаване на срока по договор за наем, сключен по реда на чл. 56 от 

ЗУТ с община  Каварна;  

- одобряване на пазарни наемни цени на земеделски земи с начин на 

трайно ползване – пасища;   

- разделяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището 

на с. Селце, общ. Каварна. 

Други решения – 7 броя: 

-  актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост – 3 решения; 

- отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2017 година; 

-  приемане на годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2018 година; 

-  определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на 

застраховане съгласно ЗОС; 

-  приемане на списък по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда 

за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински 

жилища и продажба на общински жилища. 

Решения на общинския съвет относно дейността на търговските 

дружества със 100% общинско участие – 4 решения:  

- провеждане на конкурс за управител на Общинско предприятие 

„Чиракман” гр. Каварна и назначаване на комисия за провеждане на конкурса; 
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- избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна; 

 - промяна на решение № 291 по протокол № 21 от 25 април 2017 г. на 

Общински съвет – Каварна за „Каварна”ЕООД; 

- корегиране на решение № 67.5.6.2003 по Протокол № 5 от 29.07.2003 г. 

на Общински съвет – Каварна. 

� Устройство на територията – 7 броя: 
- одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  

за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на 

населените места и селищните образувания, представляваща подземен 

електропровод 20 kV – 2 решения; 

- одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и разрешаване изработването на 

проект за ПУП - ПРЗ в частта за УПИ II и УПИ III в кв. 125, и част от улица от 

осова точка 259 до осова точка 260 по регулационния план на гр. Каварна - 

отложено; 

- разрешаване изработването на проект за изменение на регулационния 

план на с. Нейково, общ. Каварна в частта за УПИ X, УПИ IX в кв. 16 и част от 

улица от о.т. 29 до о.т. 28 - отхвърлено; 

- съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация 

на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна в частта за кв. 2, в обхват ПИ 

67861.501.132 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на 

територията;     

- одобряване на задание за изработване на проект за подробен 

устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за 

подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата 

инфраструктура извън  границите на населените места и гр. Каварна, общ. 

Каварна, обл. Добрич. 

� Участие в програми и проекти -  3 броя: 
- издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция 

тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”, Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002–0158-

С03„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” на територията на Община 

Каварна”; 

- делегиране на правомощия на Кмета на Община Каварна Нина 

Георгиева Ставрева за издаване на запис на заповед от община Каварна в полза 

на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане 

по Договор № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г., Проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища в община Каварна”, по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони в периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския Земеделския 

фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция; 
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- даване на съгласие за одобряване на разходите от бюджета, необходими 

на Исторически музей – Каварна като собствен принос в проект № 528: „A 

JOINT OPENED WINDOW TO THE UNIVERSE MYSTERIES”, избран по 

програмата „Интеррег Румъния – България”. 

� Образование, култура, младежки дейности, спорт – 5 броя: 
- приемане на Правилник за устройството и дейността на художествена 

галерия „Христо Градечлиев” - гр. Каварна;  

- приемане на Статут за присъждане на  награди „24 май” на Община 

Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на 

културата; 

- приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на 

територията на община Каварна за 2018 г.; 

- приемане на План за младежта за  2018 година;    

- приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г. 

� Здравеопазване и социални дейности – 7 броя: 
- определяне на представител на Община Каварна за участие в комисия за 

изработване на Областна здравна карта за област Добрич; 

- приемане на Решение за промяна на наименованието на разкритата 

специализирана институция Дом за възрастни с умствена изостаналост в Дом 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост;  

- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение – 3 решения;  

- даване на съгласие по постъпила молба за внасяне на предложение в 

Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, 

т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;    

- приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна 

за 2019 г.   

� Екология и устойчиво развитие – 6 броя: 
- провеждане на заседание на Общо събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К 

Добрич” АД, гр. Добрич – 3 решения; 

- определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници на територията на община Каварна; 

- информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 

на територията на Община Каварна;    

- подкрепа по разработване и изграждане на проект „Проучване, 

разработване и изграждане на устойчив туристически маршрут - „Черно море”.    

� Други решения – 3 броя: 
- годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на 

Община Каварна за 2017 г.;   

- отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна;  

- приемане на План за противодействие на тероризма на община Каварна. 

 

 

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  
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Постоянните комисии подпомагат общинския съвет при подготовката на 

решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване. Постоянните комисии 

изпълняват своите задължения съгласно предварително определен график, 

обсъждат постъпилите документи и дават своите становища и проекти за 

решения по тях. Няма непроведени заседания на комисия поради липса на 

кворум. 

През отчетния са проведени общо 33 заседания на постоянните комисии 

към Общинския съвет – Каварна. Те са разпределени по комисии, както следва:  

 

№ 

по  ред 
Постоянна комисия 

Брой 

заседания 

1. 
ПК по законност, етика и установяване на конфликт на 

интереси  
6 

2. ПК по бюджет, финанси и данъчна политика 5 

3. ПК по териториално развитие и комуникации 5 

4. 
ПК по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и 

програми 
5 

5. 
ПК по здравеопазване, спорт, социална политика и работа 

с малцинствата 
5 

6. 
ПК по духовни дейности – образование, култура и 

проблеми на младежта 
7 

 

Проведените заседания на Председателския съвет, като консултативен 

орган на председателя на общинския съвет по програмата, дневния ред и по 

други обществено значими въпроси за общината въпроси съгласно чл. 19 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за отчетния 

период са 5. 

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

Стриктно се спазва изискването на закона за изпращане на всички актове 

на Общинския съвет в 7-дневен срок от приемането им на кмета на общината, 

на областния управител на област Добрич и на Районна прокуратура – Каварна.   

В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА кметът на 

общината не е връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове 

(решения) на общинския съвет. 

През отчитания период няма върнати за ново обсъждане решения на 

Общинския съвет от областния управител на област Добрич.  

В Административен съд – Добрич през периода са образувани две дела 

по протести от прокурори от Окръжна прокуратурата – Добрич по повод 

проверки по реда на надзора по законност, както следва:  

- по протест срещу чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинска администрация Административният съд – Добрич образува 

административно дело № 641/2017 г. С  решение № 117/23.03.2018 г. съдът 

отмени протестираната разпоредба от Правилника. Решението влезе в сила от 

12.04.2018 г. 

- по протест срещу Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, в частта му за чл. 14а, ал. 1, т. 3 и чл. 23, ал. 2 и ал. 3 

Административният съд – Добрич образува административно дело № 65/2018 г. 

С  решение № 145/13.04.2018 г. отмени протестираните разпоредби от 

Правилника. Решението предстои да влезе в сила, срокът за обжалването му е 

до 8.05.2018 г.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА 
НА ОБЩИНАТА 

 
В изпълнение на контролните си функции общинските съветници през 

периода са отправили 4 питания към кмета на общината.  

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА кметът на общината изпраща на 

общинския съвет всички актове (заповеди, договори и анекси към тях), 

издадени в изпълнение на решенията. Общинският съвет не е отменил акт на 

кмета на общината. Няма оспорени актове на кмета на общината нито по 

административен ред, нито по съдебен ред.  

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

Осигурена е възможност гражданите да участват в заседанията на 

общинския съвет и на неговите комисии. На интернет страницата на общината 

минимум два дни преди заседанията на комисиите се обявява графика за 

провеждането им, както и дневния им ред. Заседанията на комисиите на 

общинския съвет са открити. Само един гражданин на общината традиционно 

присъства на заседанията на комисиите.  

Най-малко пет дни преди заседанията на общинският съвет на интернет 

страницата на общината се обявяват поканите за заседанията с дневния ред и  

се изпращат на местните средства за осведомяване. В приемната на общинския 

съвет е осигурена възможност на гражданите да се запознават с материалите за 

заседанията.   

През  периода само един гражданин е отправил питане. 

Общинският съвет изпълнява в срок задължението си по чл. 22, ал. 2 от 

ЗМСМА да разгласява актовете си на населението на общината чрез интернет 

страницата на общината. 


