Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
№ 34
Днес, 16 май 2018 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет - Каварна проведе тридесет и четвърто
заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 15. Отсъстват Иван
Иванов и Йордан Стоянов.
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Определяне на период и територии, в които се забранява извършването
на строителни и монтажни работи във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за
устройство на Черноморското крайбрежие (докл. вх. № 196).
2. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране и
финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане
на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна
(докл. вх. № 173).
3. Приемане на годишни финансово-счетоводни отчети на дружествата, в
които Община Каварна притежава части от капитала за 2017 година (докл. вх.
№ 169).
4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. (докл.
вх. № 168)
5. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби през 2018 г. (докл. вх. № 172)
6. Кандидатстване на община Каварна по процедури чрез подбор
BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности от общинско значение” 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 Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование
„Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището на гр.
Каварна, община Каварна, област Добрич” (докл. вх. № 176).
7. Кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.002 – училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в
селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано
чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от преходните
и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното
образование” 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
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно
предложение с работно наименование „Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на СУ „Стефан Караджа”, находящо се в ПИ 35064.501.902 в
землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич” (докл. вх. № 177).
8. Кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” 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 Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр.
Каварна” (докл. вх. № 178).
9. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация
на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 102, в обхват УПИ I, във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (докл. вх. №
175)
10. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за
регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 306, в обхват
УПИ XIII до УПИ XX, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за
устройство на територията (докл. вх. № 179).
11. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за
периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г. (докл. вх. № 174)
12. Сформиране на работна група за изготвяне проект за Наредба за
символите и почетните звания на Община Каварна (докл. вх. № 171).
13. Предложение за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна
в системата на предучилищното и училищното образование и на културата
(докл. вх. № 188).
По първа точка от дневния ред „Определяне на период и територии,
в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи във
връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие”.
Общинските съветници със 9 гласа „за”, 6 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 456
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното
самоупрваление и местната администрация във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона
за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) Общинският съвет Каварна реши:
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I. Определя следния период: от 15.06.2018 г. до 01.10.2018 г., в който се
забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните
територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на
територията на община Каварна.
II.Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на
техническата инфраструктура; строителство на обекти с национално значение,
обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми
със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Каварна и
държавата, както и за обект: „Облагородяване на пешеходното пространство в
крайбрежна зона Каварна”.
III. На основание чл.15, ал. 4 от ЗУЧК строителни и монтажни работи в
определените в т. I територии и период се допускат само за неотложни
аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.
IV. На основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЧК решението да се публикува на
интернет страницата на Община Каварна.
По втора точка от дневния ред „Приемане на Наредба за условията и
реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и
сезонни дейности по отглеждане на децата в общинските детски градини
на територията на община Каварна”.
Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 457
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове
Общинският съвет – Каварна реши:
1. Приема Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община
Каварна съгласно приложение № 1.
2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите
съгласно закона действия.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането
поради изключителния обществен интерес.
По трета точка от дневния ред „Приемане на годишните финансовосчетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава
части от капитала за 2017 година”.
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Общинските съветници със 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 458
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
Общинският съвет – Каварна реши:
1. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Каварна” ЕООД –
гр. Каварна.
2. Приема финансовия резултат на „Каварна” ЕООД – гр. Каварна, който
е загуба в размер на 43 399,00 лв., като същия се отнесе като непокрита загуба
от минали години.
3. Не приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Бизоне” ЕООД –
гр. Каварна.
4. Не приема финансовия резултат на „Бизоне” ЕООД – гр. Каварна,
който е загуба в размер на 77 257,89 лв.
5. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „МБАЛ - Каварна”
ЕООД – гр. Каварна.
6. Приема финансовия резултат на „МБАЛ – Каварна” ЕООД – гр.
Каварна, който е загуба в размер на 211 419,00 лв., като същия се отнесе като
непокрита загуба от минали години.
7. Приема годишния финансов-счетоводен отчет на „Медицински център
I - Каварна” ЕООД – гр. Каварна.
8. Приема финансовия резултат на „Медицински център I - Каварна”
ЕООД – гр. Каварна, който е загуба в размер на 33 254,00 лв., като същия се
отнесе като непокрита загуба от минали години.
По четвърта точка от дневния ред „Приемане на Общинска програма
за закрила на детето за 2018 г.”
Общинските съветници със 11 гласа „за”, 0 глаас „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 459
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от
Закона за закрила на детето Общинският съвет - Каварна приема Общинска
програма за закрила на детето за 2018 година съгласно приложение № 2.
По пета точка от дневния ред „Приемане на Общинска програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година”
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Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 460
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби,
приета с Постановление № 298/17.12.2003 г. на Министерския съвет (обн. ДВ
бр. 111/22.12.2003 г., посл. изм. бр. 22/14.03.2017 г.) Общинският съвет Каварна реши:
1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени
дарби през 2018 година съгласно приложение № 3.
2. Средствата, необходими за финансиране на мерките по Общинската
програма се осигуряват от бюджета на община Каварна за 2018 година.
По шеста точка от дневния ред „Кандидатстване на община Каварна
по процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение”
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
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно
предложение с работно наименование „Реконструкция и възстановяване
на паркови пространства в землището на гр. Каварна, община Каварна,
област Добрич””.
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 461
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация:
1. Общинският съвет дава съгласие Община Каварна да кандидатства по
реда и условията на процедурите чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи
„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от
общинско значение“ по подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мощаби
инфраструктура“ от Мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в
5

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с
проектно предложение „Реконструкция и възстановяване на паркови
пространства в землището гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”.
2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020 г.
3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Каварна да
предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на
Община Каварна по проекта по ПРСР 2014-2020 пред ДФ „Земеделие”, да
подготви всички изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за
кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.
По седма точка от дневния ред „Кандидатстване на община Каварна
по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 – училище „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва
основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или
професионална гимназия по §10 от преходните и заключителни разпоредби
на Закона за предучилищното и училищното образование” 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 Програма за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно
наименование „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан
Караджа”, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация:
1. Общинският съвет дава съгласие Община Каварна да кандидатства по
реда и условията на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - училище
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която
включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината
или професионална гимназия по § 10 от предходните и заключителните
разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ 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 програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г, с проектно предложение: „Реконструкция,
оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа”, находящо се в ПИ
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35064.501.902, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич” ;
2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020 г. ;
3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Каварна да
предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на
Община Каварна по проекта по ПРСР 2014-2020 пред ДФ „Земеделие”, да
подготви всички изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за
кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.
По осма точка от дневния ред „Кандидатстване на община Каварна
по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура” 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 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
г., с проектно предложение с работно наименование „Изграждане,
оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 463
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация:
1. Общинският съвет дава съгласие Община Каварна да кандидатства по
реда и условията на процедурата чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура“ 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 програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с
проектно предложение: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна
инфраструктура в гр. Каварна“.
2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020 г.
3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Каварна да
предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на
Община Каварна по проекта по ПРСР 2014-2020 пред ДФ „Земеделие”, да
подготви всички изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за
кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ във
връзка с проекта.
По девета точка от дневния ред „Съгласие за изработване на проект за
изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за
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кв. 102, в обхват УПИ I, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за
устройство на територията”
Общинските съветници с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 464
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по предложение на
кмета на община Каварна и представена скица - предложение Общинският
съвет - Каварна реши:
1. Дава съгласие в качеството си на заинтересовано лице (собственик на
имот засегнат от предвижданията на проекта) за изработване на проект за
изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за кв.
102, в обхват УПИ I, с цел обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен
имот, с отреждане ,,За спорт“;
2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия
съгласно закона.
По десета точка от дневния ред „Съгласие за изработване на проект за
изменение на плана за регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна в
частта за кв. 306, в обхват УПИ XIII до УПИ XX, във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията”
Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 465
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), постъпили искания с
вх. № АБ-22-32/16.03.2018 г. и с вх. № АБ-22-33/16.03.2018 г. от Марийка
Димитрова Карамфилова, предоставено задание за проектиране със скица предложение и становище на главния архитект, Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласие в качеството си на собственик на имот с идентификатор
35064.501.2297, по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна, за
изработване на проект за изменение на регулационния план на гр. Каварна,
общ. Каварна, в частта за кв. 306, в обхват от УПИ XIII до УПИ XX.
2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия
съгласно закона.
По единадесета точка от дневния ред „Отчет за дейността на
общинския съвет и неговите комисии за периода 1.11.2017 – 30.04.2018 г.”
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Общинските съветници със 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 466
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 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г. съгласно приложение № 4.
По дванадесета точка от дневния ред „Сформиране на работна група
за изготвяне проект за Наредба за символите и почетните звания на
община Каварна”
Общинските съветници със 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 467
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Каварна реши:
1. Сформира работна група, която да изготви проект за Наредба за
символите и почетните звания на Община Каварна.
2. Определя общинските съветници Кремена Василева, Кирил Бахнев и
Йордан Стоянов за представители на общинския съвет в работната група.
3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за поименния състав
на работната група.
4. Работната група в срок до 30.10.2018 г. да внесе в общинския съвет
проект на Наредба за символите и почетните звания на Община Каварна.
По тринадесета точка от дневния ред „Предложение за присъждане
на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното
и училищното образование и на културата ”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 468
На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА и чл. 5 от Статута за
присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на
предучилищното и училищното образование и на културата Общинският съвет
– Каварна присъжда награди „24 май” на Община Каварна в системата на
предучилищното и училищното образование и на културата на избраните за:
1. „Учител на годината” в системата на предучилищното възпитание - гжа Парешка Янакиева Василева - старши учител в ДГ „Здравец” гр.Каварна;
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2. „Учител на годината” в начална степен на обучение - г-жа Албена
Анастасова Алексиева - главен учител в начален етап в СУ”Стефан Караджа”
гр.Каварна;
3. „Учител на годината” в основна степен на обучение - г-жа Велина
Йорданова Цонева - старши учител по БЕЛ в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна;
4. „Учител на годината” в средна степен на обучение - г-н Красимир
Димитров Гецов - старши учител по физическо възпитание, тренира и
училищния отбор по хандбал в СУ”Стефан Караджа” гр.Каварна;
5. „Ученик на годината” в хуманитарната област - Йоана Петкова
Кръстева – ученичка в VI клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна;
6. „Ученик на годината” в природо-математическата област - Елина
Тодорова Тодорова - ученичка в Vа клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна;
7. „Ученик на годината” в областта на изкуството - Илияна Панайотова
Илиева ученичка в VII клас в ОУ „Йордан Йовков” гр.Каварна;
8. „Ученик на годината” в областта на спорта - Георги Веселинов Поповученик в IX б клас в СУ”Стефан Караджа” гр.Каварна;
9. „Ученик на годината” в областта на професионалното обучение Георги Тодоров Енчев - ученик в ПЗГ „Кл. Арк.Тимирязев” гр.Каварна
10. „Детски самодеен състав на годината”- Детски народен хор „Шарено
коланче” с ръководител г-жа Невелина Василева;
11. „Самодеен състав на годината” - ФТА „Бизоне” ръководител г-жа
Стела Иванова и гост-хореограф Стоян Господинов;
12. „Самодеец на годината” - г-жа Мариана Будева.
Приложения:
1. Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община
Каварна.
2. Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
3. Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2018 година.
4. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода
01.11.2017 г. - 30.04.2018 г.

Протоколчик:

(П)
(Г. Великова)

Председател:

(П)
(Кр. Кръстев)

Вярно с оригинала,
Секретар:
(Д. Колишева)
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Приложение № 1
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА
ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО–НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО
ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В
ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КАВАРНА
Приета с Решение № 457 по протокол № 34 от 16.05.2018 г.
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1. С настоящата Наредба се определят условията и реда за
организиране на почасови, съботно–неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга, по смисъла на чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и обстоятелствата, при които се провеждат.
Чл. 2. Допълнителните дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на деца по желание на родителите са предназначени за деца на
възраст от 3 до 7 години.
ГЛАВА ВТОРА
Организация на допълнителни дейности в детските градини
Раздел І
Почасови дейности в детска градина
Чл. 3. В общинските детски градини се организират почасови дейности,
свързани със социализацията, отглеждането и възпитанието на децата в извън
регламентираното за детската градина работно време.
Чл. 4. Почасовите дейности могат де се използват от
родителите/настойниците на децата от съответната детска градина.
Чл. 5. Приемът на децата се осъществява след подадено заявление от
родителя/настойника, поне три дни преди ползването на услугата. В
заявлението се посочва денят за участие в почасовото отглеждане.
Чл. 6. Почасовата дейност е допълнителна услуга, която се заплаща извън
регламентираната месечна такса за ползване на детска градина, определена в
Наредба №3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и
цени на услуги на територията на община Каварна.
Чл. 7. За ползване на почасови дейности родители/настойниците не
ползват преференции от таксите, определени в Наредба № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията
на община Каварна.
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Чл. 8. Родителите/настойниците се задължават да спазват посоченото
регламентирано време за почасов престой на децата.
Чл. 9. На родителите/настойниците, които са заявили присъствие в
почасовата дейност, но не са се възползвали от нея, не се възстановява
заплатената такса.
Чл. 10. В общинските детски градини по време на почасовото посещение
на детето не се предлага храна.
Раздел ІІ
Съботно-неделни дейности в детска градина
Чл. 11. (1) В детска градина може да се организират съботно–неделни
дейности срещу заплащане, като допълнителна услуга по отглеждане на децата
по желание на родителите /настойниците.
(2) Съботно–неделна дейност се организира във всяка детска градина след
предварително проучване желанията на родителите в началото на всяка учебна
година
Чл. 12. (1) Съботно–неделни дейности се организират само за деца,
посещаващи съответната детска градина.
(2) Организацията на съботно–неделната дейност се осъществява в
разновъзрастова група при наличие на минимален брой от 12 деца записани и
заплатили съответна такса за услугата. В една група могат да се запишат не
повече от 20 деца, ако децата са над 20 се формира втора група.
(3) В съботно-неделни дейности на педагогическото взаимодействие се
осигурява:
- дейности по избор на детето;
- условие и време за игра.
(4) Съботно–неделни дейности по ал. 1, могат да се прилагат в рамките на
4 (четири) астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. без осигуряване на
храна.
(5) Родителите/настойниците, желаещи децата им да посещават съботно–
неделни дейности заявяват желанието си писмено до директора на детската
градина предварително - до четвъртък на съответната седмица, за следващата
събота-неделя.
(6) За дейностите по ал. 1 родителите/настойниците заплащат такса за
услуга, в размер на 11 лв. на ден.
(7) За ползването на съботно-неделните услуги родителите не ползват
преференции от таксите, определени в Наредба № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията
на община Каварна.
(8) Съботно-неделни услуги не се извършват, ако съвпадат с официалните
празници в Република България.
Раздел ІІІ
Сезонни дейности в детска градина
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Чл. 13. (1) Като допълнителна дейност в детските градини могат да се
организират сезонни дейности за деца, завършили ІV подготвителна група и
записани в първи клас, както и за деца, които не са обхванати в образователна
институция на територията на Община Каварна.
(2) Сезонни дейности се организират само в рамките на неучебното време
от 1 юни до 31 август.
Чл. 14. (1) Родителите/настойниците, желаещи децата им да ползват
услугата сезонна дейност по отглеждане на деца в детска градина, заявяват
желанието си от 10 до 20 май, в избраната детска градина на територията на
община Каварна.
(2) Документи за прием са:
- заявление до директора на детската градина;
- оригинал и копие на акта за раждането на детето;
- оригинал и копие на личната карта на един от родителите;
- представяне на медицински изследвания за постъпване в детска градина.
Чл. 15. Група се формира при наличие на минимален брой от 12 деца,
записали и заплатили депозитна такса за услугата. В една група могат да се
запишат не повече от 20 деца, ако децата са над 24 се формира втора група.
(1) В сезонните дейности на педагогическо взаимодействие се осигуряват
дейности по избор на детето и условия и време за игра.
(2) Сезонните дейности по ал.1, могат да се прилагат в рамките на:
Дванадесет астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 16,00 ч.
(3) Такса за сезонни дейности е в размер на 100 лв. Заплаща се от 1-во до
10 число на текущия месец, следващ ползването съобразно броя на
посещенията, на място в детската градина.
(4) За ползването на сезонните дейности родителите не ползват
преференции от таксите, определени в Наредба № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията
на община Каварна.
(5) Депозитна такса се връща на родителя след отписване на детето при
условие, че няма дължими такси.
Раздел ІV
Организация на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги в детска
градина
Чл.16 (1) Директорът на детската градина създава организацията за
допълнителните услуги (почасови, съботно–неделни и сезонни дейности) като:
1. Приема заявления по образец съгласно Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в детските градини на Община
Каварна, регистрира ги във входящия дневник на градината и ги съхранява в
отделен класьор.
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2. Внася мотивирано уведомление до Кмета на общината за съгласуване
на допълнителните услуги по отглеждането на децата, които детската градина
ще предостави за всяка учебна година.
3. Внася промени във вътрешните актове на детската градина, за
създаване на конкретен регламент за време и място на провеждане.
4. Осигурява необходимите условия за безопасни условия на възпитание,
охрана на труда и противопожарна безопасност.
5. Възлага дейности на конкретен учител от детската градина или на
външни педагогически специалисти, които трябва да имат нужната
правоспособност и квалификация и да отговорят на изискванията на чл. 215 от
Закона за училищното и предучилищното образование;
6. Видовете дейности се определят от родителите, като техните желания
се проучват веднъж преди началото на учебната година и веднъж преди
началото на неучебното време (1юни -14 септември) чрез анкети.
7. Анкетните карти се разработват от директора според възможностите на
детската градина и се приемат с решение на педагогическия съвет.
8. След обработване на информацията педагогическият съвет взема
окончателно решение за вида на дейностите и услугите, които ще се
предоставят.
9. Когато допълнителната услуга се предоставя срещу заплащане,
размерът на цената на услугата се определя от общинския съвет, като не се
допуска формиране на печалба.
10. Когато детските градини са на делегиран бюджет, средствата за
издръжка са за сметка на детската градина и събираните такси и цени на услуги
постъпват в съответната детска градина.
(2) Не се допуска провеждането на дейностите, които:
1. противоречат на общоприетите норми и актове на Република България
или са с верска, религиозна и политическа насоченост;
2. не са съгласувани с финансиращия орган, обществен съвет към
градината и Регионалното управление на образованието.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8 от Закона за
нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното
образование, издадена от министъра на образованието и науката и влиза в сила
с приемането й от Общински съвет - Каварна.
§2. Директорите на детските градини се задължават да:
1. Приведат вътрешните актове на детската градина в съответствие с
настоящата Наредба след приемането й от Общински съвет;
2. Поставят настоящата Наредба на достъпно място за информация на
родителите/настойниците.
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§3. В Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна се създават
нови алинеи, които да включат новите видове услуги и такси за тях:
Чл. 88 - нова ал. 3 за ползването на почасови дейности в детската градина
родителите заплащат такса в размер на 11 лв. на ден, за която не се ползват
преференции.
Чл. 88 - нова ал. 4 за ползването на услугата съботно–неделна дейност в
детската градина родителите заплащат такса в размер на 11 лв. на ден, за която
не се ползват преференции.
Чл. 88 - нова ал. 5 за ползването на сезонна услуга детска градина
родителите заплащат такса в размер на 100 лв., съобразно броя на посещенията
без ползване на преференциите, определени в Раздел ІV чл. 88, ал. 1 от Наредба
№ 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на
услуги на територията на община Каварна.
§4. Новите ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на чл. 88 да се включат в Наредба № 3 за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги
на територията на община Каварна.
§5. (1) Таксите за допълнителните услуги се събират в съответната детска
градина от длъжностно лице, определено със заповед на директора на детската
градина и се внасят в общинския бюджет.
(2) С постъпилите средства от такси за почасови, съботно-неделни и
сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини се
извършва корекция на бюджета на съответната детска градина.

15

Приложение № 2
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2018 ГОДИНА
ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
1. Гарантиране на правото
на детето да живее в
сигурна семейна среда и
реализиране на мерки в
подкрепа на родителите
при наличие на риск за
детето от изоставяне.

2. Планиране и развиване

Предвидени финансови
средства
в рамките на
1.1 Извършване на проверка и оценка на всеки, Дирекция “Социално подпомагане“ –
постъпил в Дирекция “Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ град Каварна утвърдения бюджет
на отговорните
сигнал за нарушаване правата на дете.
институции
Дейност

Отговорни институции

1.2 Осигуряване на заетост чрез насочване към
проекти и програми и оказване на финансова
подкрепа на семейства, отговарящи на условията за
месечно подпомагане, за децата, които отглеждат.

Дирекция „Социално подпомагане“
Бюро по труда
Община Каварна

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

1.3 Подкрепа на семействата в съответствие и за
изпълнение на основната цел на Закона за закрила на
детето – отглеждане на децата в семейна среда чрез
предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция,
както и предоставяне на финансови помощи и/или
помощи в натура.

Дирекция „Социално подпомагане“
Община Каварна

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
държавно –
делегирана дейност

1.4 Осъществяване на мерки за предотвратяване на Община град Каварна
изоставянето и подкрепа за отговорно родителство Дирекция”Социално подпомагане” –
гр. Каварна
чрез:
- Осигуряване на педагогическа, психологическа и Общински консултативен център
правна помощ на родителите и децата;
- Организиране на тренинги, срещи, дискусии за
повишаване на родителския капацитет

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

на социални услуги в
общността за подкрепа на
децата и семействата и
разкриване на
алтернативни услуги.

2.1 Устойчивост в развитието и предоставянето на
социалната услуга ”Приемна грижа”. Консултиране и
подпомагане на хората, заявили интерес към
приемната грижа чрез предоставяне на допълнителна
информация, документи, участие в процеса на
напасване, опознаване и подготовката за настаняване
на децата при приемните семейства.

Община Каварна
Дирекция”Социално подпомагане”

Проект „Приеми ме
2015” на
ОП”Развитие на
човешките ресурси“

2.2 Консултиране, насочено към подобряване
качеството на грижи за децата, настанени в приемна
грижа

Община Каварна,
Дирекция”Социално подпомагане”

В рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

2.4 Реализиране на проект „Нови възможности за
грижа“ и Национална програма „ Асистенти на хора с
увреждания „ за предоставяне на социални услуги в
общността на деца с различни типове увреждания.

Община Каварна,
Дирекция”Социално подпомагане”

ОП”Развитие на
човешките ресурси“
Републикански
бюджет

ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВСИЧКИ ДЕЦА
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени
финансови
средства

17

1. Гарантиране на
качествено образование на
всички деца

Цел

1.1
Координирани
усилия
на
отговорните
институции за преодоляване на риска от отпадане от
образователната среда чрез оказване на подкрепа за
децата и насърчаване на отговорното поведение на
техните родители

Училищни настоятелства
Училищни ръководства
Община Каварна
Дирекция”Социално подпомагане”

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

1.2. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие Община Каварна
на децата и учениците чрез изпълнение на Ръководства на училища и детски
изискванията на държавния образователен стандарт за градини
приобщаващо образование

в рамките на
утвърдения бюджет

1.3.Прилагане на Механизма за съвместна работа на Община Каварна –отдел „Духовни и
институциите по обхващане и задържане на децата в социални дейности“
образователната система на деца и ученици в Директори на училища и детски
задължителна
предучилищна
и
училищна градини
възраст.Събиране на данни за ученици, трайно Дирекция „Социално подпомагане“
непосещаващи училище и съвместни проверки на Районно управление на полицията
Екипите за обхват.
– гр. Каварна

в рамките на
утвърдения бюджет

1.4. Приобщаване на децата и учениците от Община Каварна
уязвимите групи в образователната система чрез Ръководства на училища и детски
реализацията на различни проекти и програми.
градини
ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Дейност
Отговорни институции

.Разширяване на обхвата и 1.1. Съдействие при осигуряване на личен лекар на
повишаване качеството на децата от най-ранна детска възраст.
грижите за децата в ранна
възраст.

Дирекция”Социално подпомагане”
Здравен медиатор
МБАЛ – гр. Каварна

1.2. Осигуряване на здравословна жизнена среда за
отглеждане и възпитание на децата от ранна детска
възраст в общинските детски заведения чрез:

Ръководствата на детски заведения,
Община Каварна

по проекти

Предвидени финансови
средства
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
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- здравословно и балансирано хранене;
- превенция на възникване и разпространение на
заразни и социално значими заболявания;
- съдействие за осигуряване достъп до здравни
услуги на деца от уязвими рискови групи;
- осигуряване на информационни материали на
здравна тематика за родителите и провеждане на
обучения за насърчаване на добри родителски
практики.
2. Намаляване на социално 2.1 Провеждане на информационни кампании за Училищни ръководства,
значимите заболявания и здравословно хранене и здравословен начин на живот. Медицински специалисти
травматизма сред децата и
2.2 Организиране и участие в програми, свързани с Училищни ръководства,
учениците.
профилактика и промоция на здравето на децата и Ръководства на детски заведения,
учениците.
Медицински специалисти
Регионална здравна инспекция Добрич
3.1 Провишаване на информираността на децата за Училищни ръководства,
3. Повишаване здравната
разпространението на ХИВ/СПИН и употребата и Медицински специалисти
култура и
злоупотребата с психоактивни вещества чрез Регионална здравна инспекция Добрич
информираността на
Местна комисия за борба с
подходящи форми
децата
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
3.2 Реализиране на дейности по училищни програми в Училищни ръководства,
областта на превенцията на рисковото сексуално Медицински специалисти
Регионална здравна инспекция Добрич
поведение, употреба на алкохол и тютюнопушене.
4. Гарантиране правата на 4.1 Прилагане на Координационен механизъм за
децата чрез осигуряване на взаимодействие на заинтересованите институции при
работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С,
адекватно лечение
хепатит В и сексуално предавани инфекции.

Дирекция”Социално подпомагане”
Център за спешна и неотложна
медицинска помощ -Каварна
общопрактикуващи лекари

институции

в рамките на
утвърдения бюджет
в рамките на
утвърдения бюджет
в рамките на
утвърдения бюджет

в рамките на
утвърдения бюджет

в рамките на
утвърдения бюджет
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ПРИОРИТЕТ ІV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел
1. Повишаване
осведомеността на
обществото, децата и
техните семейства относно
правата на детето,
насилието над деца и за
стимулиране на активното
им участие в
противодействие на
насилието.

Дейност

Отговорни институции

1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, Районно управление на полицията
– гр. Каварна
насочването им към подходящи специалисти.
Дирекция „Социално подпомагане”

Предвидени
финансови средства
в рамките на
утвърдения бюджет

1.2 Прилагане на Координационен механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие
при кризисна интервенция

Дирекция „Социално подпомагане”
Община Каварна
Районно управление на полицията
– гр. Каварна

в рамките на
утвърдения бюджет

2. Превенция на насилието 2.1. Разширяване на познанията на деца и родители за
насилието и агресивните прояви чрез възможностите
и агресията
на общообразователната подготовка, часовете на
класа, тематични срещи, интерактивни форми,
информационни материали и други инициативи

Местна комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
Дирекция „Социално подпомагане”
Община Каварна
Районно управление на полицията
– гр. Каварна
Училищни ръководства
Общински консултативен център

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

2.2 Дейности от Националната програма „ Работа на Районно управление на полицията
полицията в училище „
– гр. Каварна

в рамките на
утвърдения бюджет

2.3 Реализиране на Програма „ Детско полицейско Районно управление на полицията
управление „
– гр. Каварна
СУ“Ст. Караджа „ – гр. Каварна

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
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3. Превенция и
противодействие на
асоциалното поведение на
малолетни и
непълнолетни.

3.1. Контрол по спазване на нормативните актове,
касаещи малолетни и непълнолетни и превенция на
попадането на деца на улицата чрез проверки от
мобилни групи с представители на Районно
управление на полицията – гр. Каварна, отдел
„Закрила на детето“ и Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.

Местна комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
Дирекция „Социално подпомагане”
Районно управление на полицията
– гр. Каварна
Местна комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни

3.2 Екипна работа, индивидуално-възпитателна и
корекционна дейност, психологическо консултиране и
подкрепа на деца в конфликт със закона и деца –
жертви на насилие

4. Оказване на ефективна
закрила на непридружени
деца, деца бежанци и
имигранти.

Дирекция „Социално подпомагане”
Районно управление на полицията
– гр. Каварна
Местна комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
Училищни ръководства
4.1. Прилагане на Координационен механизъм за Дирекция “Социално подпомагане”,
рефериране и обгрижване на случаи на непридружени Районно управление на полицията
деца и деца - жертви на трафик, завръщащи се от – гр. Каварна
Община Каварна
чужбина

институции
в рамките на
утвърдения бюджет

в рамките на
утвърдения бюджет

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

ПРИОРИТЕТ V:
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Отговорни институции

1. Гарантиране правото на 1.1 Участие на ученическите съвети в разработване Училищни ръководства
политиката на съответното училище.
изразяване на мнение от
децата при разработване и
прилагане на политики за
самите тях

Предвидени
финансови средства
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
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1.2 Развитие на ученическото самоуправление.

2.Повишаване на
информираността на
децата за техните права.

Училищни ръководства

2.1.Разширяване на обхвата на обучението по правата Училищни ръководства,
на човека и правата на децата чрез подходящи форми Дирекция”Социално подпомагане”
на общообразователната подготовка, извънкласните и Общински консултативен център
извънучилищни дейности.

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

ПРИОРИТЕТ VІ:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО
Цел
1.Увеличаване броя на
децата,
участващи
в
различни
спортни,
културни и развлекателни
дейности,
клубове
по
интереси
и
други
занимания в свободното
време.

Дейност

Отговорни институции
Община град Каварна
Спортни клубове и школи
Ръководства на детски градини,
училища и обслужващи звена

Предвидени
финансови
средства
в
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

1.2 Насърчаване участието на децата в масови спортни Община Каварна
Спортни клубове и школи
прояви, предвидени в общинския спортен календар
Ръководства на детски градини,
училища и обслужващи звена

в
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

1.1 Привличане на по-голям брой деца в извънкласни
и извънучилищни дейности, съобразени с техните
интереси и заложби

2. Насърчаване на деца с 2.1. Реализиране на дейности по Националната Община Каварна
програма на мерките за закрила на деца с изявени Училищни ръководства
изявени дарби.
дарби и финансово подпомагане на деца с изявени
дарби съгласно Наредбата.

в рамките на
утвърдения бюджет
и по Програма на
МОН

2.2. Разработване и реализиране на Програма
закрила на деца с изявени дарби в общината.

в рамките на
утвърдения бюджет

за Община Каварна
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Приложение № 3

ПРОГРАМА
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА
С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Раздел I
Общи положения
1. Общинската програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г. (обн. ДВ, бр. 111 от
22.12.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 22 от 14.03.2017 г.,) в съответствие с чл.
5а, т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето и Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018
г., приета от Министерски съвет с Постановление №17/08.02.2018 г.
2. Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е
система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на
децата и за финансовото им подпомагане и стимулиране чрез стипендии и
специализирани образователни програми. Осъществява се от Министъра на
културата, Министъра на образованието и науката, Министъра на младежта и
спорта и от кметовете на общини.
3. Средствата за финансиране се предоставят на съответните
министерства и на общините с постановление на Министерски съвет, както и от
общинския бюджет.
4. За предоставяне на закрила по Раздел II от Общинската програма се
представят документи и се спазват условията и реда, съгласно изискванията на
НУРОЗДИД (от чл.13 до чл.19 вкл.).Средствата се осигуряват от държавния
бюджет.
5. За предоставяне на закрила по Раздел III от Общинската програма се
кандидатства с:
- Искане за предоставяне за закрила, съгл. чл. 13, ал. 2 от Наредбата;
- Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
- Сертификати, удостоверяващи класирането на детето;
- Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за
обучение и/или индивидуална подготовка.
Закрилата се предоставя от кмета на общината. Средствата се осигуряват
от общинския бюджет.

6. Документите по т. 4 и т. 5 се подават в деловодството на Община
Каварна в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на
закрила.
7. Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби и
приложените документи се разглеждат до края на текущото тримесечие спрямо
датата на постъпването им.
8. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени
дарби кметът на общината се подпомага от Експертно- консултативна комисия,
назначена с негова заповед. След обсъждането на документите, комисията в
тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на общината,
заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания.
9. Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на
НУРОЗДИД или на основание закон или акт на Министерския съвет.
10. Ежегодно, на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето във
връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), Министерски съвет приема
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища.Програмата за 2018 год. е приета с Постановление № 17 от
8 февруари 2018 г.
Раздел II
Закрила на деца с изявени дарби, предоставена от кмета на община
Каварна на основание чл. 5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
/Приета с ПМС №298/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 22/14.03.2017 г./
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА
1. Насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца с
изявени дарби по чл. 8 чрез
еднократно финансово
подпомагане.
1.1. Подпомагане за обучение в
курсове по изкуства, наука или
спорт.

1.2. Подпомагане за участие в
пленери,
обучителни
и

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
Дете от общинско училище, класирано
индивидуално на първо, второ или трето
място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание в
областта на науката, изкуството и спорта,
включени в Националната програма по чл.
11, ал.1 за 2018 г.
Дете от общинско училище, класирано на
първо, второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание, в областта на
изкуството,
науката
или
спорта,
представило документи по чл. 14а, ал. 1 от
Наредбата.
Дете от общинско училище, класирано на
първо, второ или трето място на конкурс,
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възстановителни лагери.

1.3. Подпомагане за участие в
национални и международни
конкурси, олимпиади и състезания,
включени в програмата по чл. 11,
ал. 1 за 2017 г.
2.Подпомагане за участие в
подготвителни курсове и/или
индивидуална подготовка за
постъпване в спортни училища или
в училища по изкуствата по чл. 9,
т. 2 от Наредбата
3. Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10, чрез предоставяне
на стипендия.

3.1. Национални и международни
конкурси, олимпиади или
състезания, от раздели I, II, III на
програмата по чл. 11, ал.1 от
НУРОЗДИД.

олимпиада или състезание в областта на
изкуството,
науката
или
спорта,
представило документи по чл. 14а, ал. 1 от
Наредбата.
Дете от общинско училище, класирано на
първо, второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на
изкуството, науката и спорта, представило
документи по чл. 14а, ал. 2 от Наредбата.
Дете от общинско училище, класирано на
първо, второ и трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на
изкуството или спорта на общинско,
регионално,
национално
или
международно равнище за 2018 г.,
предоставило документи по чл. 15, ал. 4 и
ал. 5 от Наредбата.
Ученик от VIII до XII клас от общинско
училище, който до навършване на 18
години е класиран през 2018 г. на първо,
второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в Националната
програма на мерките за закрила.
Ученик,
класиран
индивидуално
в
съответната възрастова група/
състезателна
група/категория/вид/жанр/
изкуство/инструмент/раздел/направление/
учебен предмет/наука/проект/вид спорт/
спортна дисциплина.

Раздел III
Стимулиране на деца с изявени дарби от кмета на община Каварна
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени
дарби по чл. 8 от НУРОЗДИД чрез еднократно подпомагане.
2. Финансово подпомагане се предоставя на ученик до 18-годишна
възраст от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на
конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката или
спорта на областно или национално равнище през 2018 година.
3. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на Програмата,
eкспертно консултативната комисия приема решение за финансово
подпомагане в рамките на осигурените средства.
Раздел ІV
Финансиране
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1. Финансирането на Общинската програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби в Община Каварна за 2018 година се осъществява от:
- Раздел II – средства от държавния бюджет;
- Раздел III- средства от общинския бюджет.
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Приложение № 4

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:
Отсъствали
Заседание № /дата
29/28.11.2017 г.
30/19.12.2017 г.
31/02.02.2018 г.
32/06.03.2018 г.
33/17.04.2018 г.

Присъствали
16
17
14
16
16

По
По неуважителни
уважителни
причини
причини
1
1
1
1

2

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.
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Подзаконови нормативни актове
През периода Общинският съвет прие следните нормативни актове:
- 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:
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- продажба на поземлени имоти – общинска частна собственост – 3
решения;
- 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:
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- провеждане на конкурс за управител на Общинско предприятие
„Чиракман” гр. Каварна и назначаване на комисия за провеждане на конкурса;
- 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
BG05FMOP001-3.002–0158С03„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
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фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция;
- 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.
5.
6.

ПК по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и
програми
ПК по здравеопазване, спорт, социална политика и работа
с малцинствата
ПК по духовни дейности – образование, култура и
проблеми на младежта

5
5
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.
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