Препис-извлечение:

ПРОТОКОЛ
№3

Днес, 18.12.2015 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет - Каварна проведе трето заседание. На
същото от 17 избрани общински съветници присъстват 16.
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост (докл. вх. № 407).
2. Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот
(докл. вх. № 412).
3. Прекратяване на съсобственост в СО Божурец, село Божурец, община
Каварна (докл. вх. № 408).
4. Прекратяване на съсобственост в град Каварна (докл. вх. № 409).
5. Прекратяване на съсобственост в село Селце, община Каварна (докл.
вх. № 410).
6. Обява за кампания 2016 г. на Проект „Красива България” на
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за кандидастване с
проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура” (докл. вх. № 397).
7. Даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ
„Управление на отпадъците – регион Добрич” с още една година до
31.12.2016г. (докл. вх. № 404).
8. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз
на пътници (докл. вх. № 413).
9. Даване съгласие по постъпила молба вх. № РД-01-4800/05.11.2015 г.
от Божана Каменова Каменова 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 (докл. вх. № 414).
10. Определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет
за развитие на област Добрич (докл. вх. № 405).
11. Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република България (докл. вх. №
406).
12. Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на
Община Каварна и кметовете на кметства в общината (докл. вх. № 401).
13. Определяне на възнаграждението на председателя на общинския
съвет (докл. вх. № 415).
14. Питане

По първа точка от дневния ред „Актуализация на годишна
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС
Общинският съвет – Каварна приема промени в Годишната програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община
Каварна за 2015 година, като добавя 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 търговските
дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне
на концесия”, подточка „В” „Имоти, върху които Община Каварна има
намерение да учреди вещни права” т.3:
„3.Недвижим имот – частна общинска собственост, с
идентификатор 35064.501.4328 по КККР на гр. Каварна, находящ се на ул.
„България”, актуван с АОС №****/ 05.01.2015г., с площ 1925 кв.м.”
По втора точка от дневния ред „Безвъзмездно учредяване на право
на строеж върху общински имот”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №8
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС,
чл. 52, ал. 3, т. 1 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх. № РД-015099/20.11.2015г. от Министерство на вътрешните работи - Регионална
дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението” Добрич, представлявано от Директора - комисар инж. Дарин Димитров
Общинският съвет - Каварна реши:
1. Дава съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на строеж на
Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Противопожарна
безопасност и защита на населението” - Добрич върху общински поземлен имот
- частна общинска собственост, с площ от 1925 кв.м., с идентификатор
35064.501.4328 по КККР на гр.Каварна, УПИ № ХVІ в кв. 6 по ПУП на гр.
Каварна, за изграждане на нова база на Районната служба „Противопожарна
безопасност и защита на населението” – гр. Каварна. Имотът е актуван с АЧОС
№ ****/05.01.2015 г.
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2. Упълномощава Кмета на Община Каварна да извърши последващите
от закона действия – да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на
право на строеж.
По трета точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост в
СО Божурец, село Божурец, община Каварна”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община
Каварна чрез изкупуване на общинската част от 51 кв.м., актувани с АОС
№****/19.10.2015 г., представляващи част от поземлен имот с идентификатор
05009.510.247 по КККР на СО Божурец, село Божурец, община Каварна, по
действащия регулационен план кв.13, парцел ХV, целият с площ 535 кв.м., в
който собствениците Катерина Атанасова Илкова и Силвана Пламенова
Петрова участват с 484 кв.м. съгласно нотариален акт №***, т. І, вх. р.
1450/25.03.2003 г.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1020,00
лв. съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от
закона действия по продажбата на имота.
По четвърта точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост
в град Каварна”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №10
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРО Общинският съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община
Каварна чрез изкупуване на общинската част от 150 кв.м., актувана с АОС
№****/19.10.2015 г., представляваща част от поземлен имот с идентификатор
35064.501.43 по КККР на град Каварна, по действащия регулационен план кв.
107, парцел VІІІ-43, целият с площ 645 кв.м., в който собственикът Никола
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Добрев Минчев участва с 495 кв.м. съгласно нотариален акт № 119, т. І, д.
№117/1965г.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 1500лв.
съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.
3.Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от
закона действия по продажбата на имота.
По пета точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост в
село Селце, община Каварна”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №11
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ Общинският съвет –
Каварна реши:
1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община
Каварна чрез изкупуване на общинската част от 144 кв.м., актувани с АОС
№****/19.10.2015г., представляващи част от поземлен имот с идентификатор
66113.501.159 по КККР на с. Селце, община Каварна, по действащия
регулационен план кв. 17, парцел ХVІІІ, целият с площ 1144 кв.м., в който
собственикът Исмаил Ошнутов Исмаилов участва с 1000 кв.м. съгласно
нотариален акт № ***, т. VІІ, вх. р. 2351/12.10.2015 г.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на
720,00лв. съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващите от
закона действия по продажбата на имота.
По шеста точка от дневния ред „Обява за кампания 2016 г. на
Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната
политика (МТСП) за кандидастване с проектно предложение по мярка
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №12
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет Каварна реши:
1. Дава съгласие Община Каварна да кандидатства за финансиране по
Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика
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(МТСП) по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” със
следното проектно предложение: „СМР на ЦДГ "РАДОСТ” - гр.Каварна” с
обща стойност 104 995,75 лева.
2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение, Община
Каварна да осигури съфинансиране в размер на 52 497,88 лева, равняващо се на
50 % от стойността на проекта. При разработване на общинския бюджет за 2016
г. от общинска администрация да се предвидят необходимите средства за
съфинансиране на обекта в съответствие с изискванията на проекта.
По седма точка от дневния ред „Даване на съгласие за удължаване
на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците – регион
Добрич” с още една година до 31.12.2016 г. ”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №13
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с реализация на проект: „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”
Общинският съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ
„Управление на отпадъците – регион Добрич” с още 1 година – до 31.12.2016 г.
2. Упълномощава ликвидатора да внесе съответните документи за
вписване на горното обстоятелство.
По осма точка от дневния ред „Определяне на минимални и
максимални цени за таксиметров превоз на пътници”
Общинските съветници с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №14
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а,
ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози Общинският съвет - Каварна
реши:
1. Определя минимална и максимална цена за таксиметров превоз на
пътници, както следва:
Дневна тарифа: минимална цена 1.00 лв./км. с ДДС, максимална цена
1.60 лв/км. с ДДС
Нощна тарифа: минимална цена 1.10 лв./км. с ДДС, максимална цена
1.70 лв/км. с ДДС.
2. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия.
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По девета точка от дневния ред „Даване съгласие по постъпила
молба вх. № РД-01-4800/05.11.2015 г. от Божана Каменова Каменова 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 ”
Общинските съветници с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 4 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №15
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 92 от
Кодекса за социалното осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж Общинският съвет - Каварна дава съгласие
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия на Зорница Мирославова Стефанова ЕГН ********** и Стефан
Мирославов Стефанов ЕГН **********, живущи в гр. Каварна, yл. „Витоша”
№88.
По десета точка от дневния ред „Определяне на представител на
общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №16
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 2 от
Закона за регионалното развитие и чл. 63, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие Общинският съвет - Каварна избира Красимир
Атанасов Кръстев – председател на Общинския съвет за представител в
Областния съвет за развитие на област Добрич.
По единадесета точка от дневния ред „Определяне на представител
на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №17
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и
чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ Общинският съвет - Каварна реши:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение
на общините в Република България представителя на общинския съвет
Красимир Атанасов Кръстев – председател на Общинския съвет.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Марийка Димитрова
Стоянова - заместник-председател на общинския съвет.
По дванадесета точка от дневния ред „Определяне на размера на
трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на
кметства в общината”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ №18
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
Постановление №67 на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации
и дейности и Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 към същото Постановление
Общинският съвет - Каварна определя размера на основните месечни трудови
възнаграждения на Кмета на Община Каварна и кметовете на кметства в Община
Каварна, както следва:
1. Кмет на Община Каварна - Нина Георгиева Ставрева –
възнаграждение 2400,00 лв.
2.
Кметство
Кмет на кметство
Възнаграждение
с. Българево
С. Септемврийци
с. Белгун
с. Видно
с. Вранино
с. Раковски
с. Свети Никола
с. Селце
с. Топола

Георги Янев Георгиев
Вела Атанасова Вълкова
Благомир Борисов Станев
Донка Стоянова Велева
Сашо Атанасов Анастасов
Евелина Атанасова Кенарлиева
Иван Иванов Стоянов
Павлина Радева Димитрова
Ердоан Джевадов Демиров

950,00лв.
800,00лв.
750,00лв.
560,00лв.
600,00лв.
560,00лв.
550,00лв.
550,00лв.
540,00лв.

По тринадесета точка от дневния ред „Определяне
възнаграждението на председателя на Общинския съвет”

на

Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
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РЕШЕНИЕ №19
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 17 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация Общинският съвет - Каварна
реши:
1. Определя непълно работно време – 4 часа за председателя на
Общински съвет – Каварна.
2. Определя възнаграждение на председателя на Общински съвет –
Каварна в размер на 45 (четиридесет и пет) процента от възнаграждението на
кмета на общината.

Протоколчик:
/П/
/Г.Великова/

Председател:
/П/
/Кр. Кръстев/

Вярно с оригинала
Секретар:
/Д. Колишева/
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ГОДИШНА
ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В
ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2015 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Каварна за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г. Тя съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска
собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права
или за предоставяне на концесия;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна
срещу имоти на граждани или юридически лица;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост и способите за тяхното придобиване.

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№
по
ред

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.

2.

Вид дейност
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отдаване под наем на помещения
Отдаване под наем на терени
Отдаване под наем на жилища
Отдаване под наем на съоръжения
Отдаване под аренда на земеделска земя
Всичко от управление на имоти-общинска собственост
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Продажба на имоти-общинска собственост и ОПС
Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура по и през имоти – общинска собственост
ВСИЧКО ПРИХОДИ
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
С цел оптимизиране на разходите Община Каварна има сключен договор с:
• Агенция по геодезия, картография и кадастър за извършване на технически
услуги /издаване на скици, попълване на имоти в кадастралните карти и
кадастралните регистри, трасиране на границите на имотите на място/;
• Информационни медии за информационно обслужване включващо и
обявленията на Общинска администрация;
Поземлен имот с идентификатор № 35064.45.26 по КККР на гр. Каварна,
с площ 3000 кв.м., чрез покупка от Пандели Иванов Щерионов,
за разширение на ромските гробища

Всичко разходи

Прогнозен
резултат в
лв.

20037,64
51031,00
2682,00
200
548824,50
646913,14
1 500 000
1000
2 147 913,14

5 000

1 000

3 600

9600,00

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА
ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА
ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ
ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
№
по
ред

Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КАВАРНА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ (При
постъпване на искания до кмета на Община Каварна за предоставяне под наем на имоти
общинска собственост от страна на физически и юридически лица се процедира по реда на чл.14
от ЗОС;)

1.

Всички пасища и мери в землищата на община Каварна, съгласно съставените АОС и действащата
КККР.

2.

Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с
идентификатор 35064.501.4302.1 по КККР на гр. Каварна, с предназначение за култура и
изкуство, находяща се на ул. „Добротица” № 22А, актувана с АПОС № 151/12.09.2014 г.,
със светла площ 403,00 кв.м.
Недвижим имот - публична общинска собственост: стадион, включващ игрище с писта и
пейки, сграда с идентификатор 35064.501.2.1 представляваща съблекални и трибуна със
застроена площ 191кв.м., сграда с идентификатор 35064.501.2.2, със застроена площ 11
кв.м., сграда с идентификатор 35064.501.2.3, със застроена площ 12 кв.м., сграда с
идентификатор 35064.501.2.4, със застроена площ 22 кв.м. находящи се в ПИ с
идентификатор 35064.501.2 по КККР на гр.Каварна, актувани с АПОС № 86/08.12.2009 г.
Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 35064.501.1 (три пет нула шест четири точка пет нула едно точка едно) по
КККР на гр.Каварна (стар идентификатор № 102; парцел І), целият с площ от 20952 кв.м.
(двадесет хиляди деветстотин петдесет и два квадратни метра ) при граници на ПИ имоти
с идентификатори 35064.501.9820, 35064.501.9704, 35064.501.2, 35064.501.3,
35064.501.9699, 35064.501.4, представляващ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС”, състоящ се от:
1. ТЕНИС КОРТОВЕ – 4 (четири) броя с обща площ от 3720 кв.м.
2. ПОМОЩНО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ – с изкуствена настилка с размери 40 метра
/20 метра;
Недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.1.5 по
КККР на гр.Каварна, представляващ зала за тенис на маса с административна част със
застроена площ от 302 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 35064.501.1 по КККР на
гр.Каварна, актувана с АПОС № 85/2009 г.
Недвижим имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.7 по КККР
на гр.Каварна, в който е разположено тренировъчно футболно игрище и едноетажна
сграда със застроена площ от 131 кв.м., представляваща съблекални и сервизни
помещения, актуван с АПОС № 88/11.03.2010 г., за осъществяване на дейността на
юридически лица с нестопанска цел, чиято основна дейност съответства на
предназначението на имота (футболно игрище).
Недвижими имоти - публична общинска собственост с идентификатори 35064.501.1.4 и
35064.501.1.6 по КККР на гр. Каварна, представляващи – зала за обща физическа
подготовка, със обща застроена площ от 206 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор
35064.501.1 по КККР на гр.Каварна, актувана с АПОС № 84/08.12.2009г., за
осъществяване на дейността на лица, чиято основна дейност съответства на
предназначението на имота (зала за обща физическа подготовка).
Недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ част от сграда с
идентификатор 35064.501.1504.1 по КККР на гр. Каварна, с предназначение за
образование, находяща се на ул. „Стефан Караджа”, актувана с АПОС № 147/10.04.2014
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4.

5.

6.

7.

8.

г., със светла площ 403 кв.м., цялата с площ от 1150 кв.м.
9.

10.
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Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от сграда с
идентификатор 35746.501.215.1 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна, сграда на
кметството, актувана с АПОС № 684/06.11.2000 г., с площ 8,00 кв.м., цялата с площ от
137,00 кв.м.
Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с НТП лозе (изоставено) с идентификатор 3535064.116.74 по КККР на гр. Каварна, актуван с
АОС №2443/31.03.2014 г., с площ 9,157 дка.
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КАВАРНА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
ПИ № 32768.501.20 по плана на с. Иречек, с площ 2392 кв.м., в едно с построена в него сграда със
ЗП 108 кв.м.
ПИ с идентификатор № 03318.501.132, стар идентификатор УПИ№ V-132, кв.15 по ЗРП на
с.Белгун, с площ 1458 кв.м., в едно с едноетажна сграда със ЗП от 231 кв.м. и пристройка със ЗП
от 90 кв.м.
ПИ по плана на гр.Каварна, със стар идентификатор УПИ№VІІ, кв.185 с площ 5420 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор по КККР гр.Каварна 35064.501.4187, с площ 2110 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.941 /ХV кв.17 по плана на СО Божурец, с площ 400 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.940 / ХVІ кв.17 по плана на СО Божурец, с площ 418 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.942 / ХVІІІ кв.18 по плана на СО Божурец, с площ 443 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1010 / ХХ кв.42 по плана на СО Божурец, с площ 624 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1011 / ХХІ кв.42 по плана на СО Божурец, с площ 813 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1013 /ХХІІІ кв.42 по плана на СО Божурец, с площ 711кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1015 /ХVІІ кв.43 по плана на СО Божурец, с площ 797 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1022 /ХІІІ кв.46 по плана на СО Божурец, с площ 602 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1029 /ХХІІ кв.49 по плана на СО Божурец, с площ 632 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1031 /ХІХ кв.50 по плана на СО Божурец, с площ 405 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1032 /ХХ кв.50 по плана на СО Божурец, с площ 486 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1036 /ХVІ кв.51 по плана на СО Божурец, с площ 357 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1035 /ХVІІ кв.51 по плана на СО Божурец, с площ 401 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1034/ХVІІІ кв.51 по плана на СО Божурец, с площ 469 кв.м.
Поземлен имот №05009.510.1033/ХІХ кв.51 по плана на СО Божурец, с площ 612 кв.м.
Поземлен имот №05009.511.919 /ХVІ кв.70 по плана на СО Божурец, с площ 559 кв.м.
Поземлен имот №05009.511.925 /ХVІ кв.72 по плана на СО Божурец, с площ 424 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 48828.501.9533 по КККР на с.Могилище, с площ 1273 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 48828.501.9532 по КККР на с.Могилище, с площ 1144 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 48828.501.9531 по КККР на с.Могилище, с площ 998 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 48828.501.9530 по КККР на с.Могилище, с площ 639 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 51408.501.9536 по КККР на с.Нейково, с площ 1250 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 51408.501.9535 по КККР на с.Нейково, с площ 1228 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 51408.501.9534 по КККР на с.Нейково, с площ 1230 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 51408.501.9533 по КККР на с.Нейково, с площ 1233 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 35064.501.4137 по КККР на гр.Каварна, с площ 610 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 35064.501.4143 по КККР на гр.Каварна, с площ 481 кв.м.
ПИ с идентификатор№ 35064.501.4144 по КККР на гр.Каварна, с площ 547 кв.м.
ПИ с идентификатор № 12173.501.93, с площ 5810 кв.м. и две сгради със ЗП 340 кв.м., ЗП 200кв.м.
и ЗП 100 кв.м., с.Вранино, об.Каварна
ПИ с идентификатор № 35064.501.4160 по КККР на гр.Каварна, с площ 1057 кв.м.
ПИ с идентификатор № 35064.501.4161 по КККР на гр.Каварна, с площ 1000 кв.м.
ПИ с идентификатор № 35064.501.4162 по КККР на гр.Каварна, с площ 1774 кв.м.
ПИ с идентификатор № 35064.501.4163 по КККР на гр.Каварна, с площ 1535 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.927 по КККР на с.Българево, с площ 164 кв.м.
ПИ с идентификатор № 35746.501.522 по КККР на с.Кам. бряг, с площ 842 кв.м.
Апартамент №16, находящ се в ЖБ ”Витоша”37, вх.А, град Каварна.
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Апартамент №5, находящ се в ЖБ ”Витоша”37, вх.А, град Каварна.
Апартамент №18, находящ се в ЖБ ”Витоша”37, вх.А, град Каварна.
Апартамент №3, находящ се в ЖБ ”Витоша”41, вх.А, град Каварна.
Апартамент №3, находящ се в ЖБ ”Витоша”41, вх.Б, град Каварна.
Апартамент №10, находящ се в ЖБ ”Хан Аспарух” вх.А, град Каварна.
Апартамент № 2, находящ се в ЖБ „Черно море” вх.Б град Каварна
Къща и дворно място от 230кв.м., находяща се на ул.”П. Славейков”№3, град Каварна
Общежитие – общо 9 бр. жилища, от които единични – 5 бр. и двойни – 4 бр., находящи се на
ул.”Стефан Караджа” № 55, град Каварна.
ПИ с идентификатор № 07257.501.935 по КККР на с.Българево, с площ 705 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.937 по КККР на с.Българево, с площ 713 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.938 по КККР на с.Българево, с площ 1255 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.939 по КККР на с.Българево, с площ 1087 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.942 по КККР на с.Българево, с площ 1069 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.943 по КККР на с.Българево, с площ 1330 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.944 по КККР на с.Българево, с площ 1099 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.936 по КККР на с. Българево, с площ 705 кв.м.
ПИ с идентификатор № 72693.501.108 по КККР на с.Топола, с площ 5093 кв.м.
ПИ с идентификатор № 35064.501.3628 по КККР на гр.Каварна, с площ 947 кв.м.,
ПИ с идентификатор № 35064.111.239 по КККР на гр.Каварна, с площ 476 кв.м.,
Трафопост с идент. № 35064.501.2193.3 по КККР на гр.Каварна –ТП”Х. Димитър”
Трафопост с идент. № 35064.501.2040.2 по КККР на гр.Каварна –ТП”Дунав”
Трафопост с идент. 62092.38.6.1 в с. Раковски, общ.Каварна
Трафопост с идент. 62092.39.19.1 в с Раковски, общ.Каварна
Трафопост с идент. 07257.52.34.1 по КККР на с.Българево, общ.Каварна
ПИ с идентификатор № 72693.154.37 по КККР на с.Топола, с площ 10,951 дка.
ПИ с идентификатор № 72693.154.39 по КККР на с.Топола, с площ 1204 кв.м.
ПИ с идентификатор № 72693.154.30 по КККР на с.Топола, с площ 585 кв.м.
ПИ с идентификатор № 07257.501.1045 по КККР на с.Българево, с площ 2116 кв.м в едно с
построената в имота сграда с идентификатор № 07257.501.1045.1 по КККР на с.Българево
(Отм. – Решение № 99 по протокол № 44 от 25.08.2015 г.)
ПИ с идентификатор № 03318.15.199 по КККР на с.Белгун, с площ 2636 кв.м.
ПИ с идентификатор № 03318.501.177 по КККР но с. Белгун, в едно с построена жилищна сграда с
идентификатор № 03318.501.177.1 по КККР на с. Белгун със ЗП 85 кв.м.
Апартамент № 2, с. Българево, общ. Каварна.
ПИ с идентификатор № 04090.11.1 по КККР на с.Било, общ.Каварна, с площ 71,106 дка.
ПИ с идентификатор № 04090.7.9 по КККР на с.Било, общ.Каварна, с площ 43,00 дка.
ПИ с идентификатор № 66281.16.1 по КККР на с.Септемврийци, общ.Каварна, с площ 59,118 дка.
ПИ с идентификатор № 77044.11.6 по КККР на с.Х. Димитър, общ.Каварна, с площ 72,698 дка.
ПИ с идентификатор № 77044.23.61 по КККР на с Х.Димитър, общ.Каварна, с площ 34,687 дка.
ПИ с идентификатор № 07257.22.15 по КККР на с.Българево, общ.Каварна, с площ 70,001 дка.
ПИ с идентификатор № 11003.34.10 по КККР на с.Видно, общ.Каварна, с площ 40,001 дка.
ПИ с идентификатор № 12173.24.1 по КККР на с.Вранино, общ.Каварна, с площ 59,820 дка.

ПИ с идентификатор 04090.501.9522 по КККР на село Било, община Каварна, с площ от
16396 кв.м., актуван с АОС № 5513/01.09.2015 г.
В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА КАВАРНА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА (При
постъпване на искания до кмета на Община Каварна за учредяване на вещни права от страна на
физически и юридически лица ще се процедира по реда на чл.37 и чл.49а от ЗОС)
ПИ с идентификатор № 35064.501.4329 по КККР на гр.Каварна, с площ 1925 кв.м.

Нов УПИ VІ в кв.181 по ПУП-ПР на гр.Каварна, с площ от 1000 кв.м., ПИ с проектен
идентификатор 35064.501.4908 по КККР на гр.Каварна, с АПОС №148/10.04.2014 г.

3.

Недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 35064.501.4328 по
КККР на гр. Каварна, находящ се на ул. „България”, актуван с АОС № 5452/ 05.01.2015г.,
с площ 1925 кв.м.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да
имат предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, се обявяват за частна общинска собственост
по реда на чл.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост се актуализира с имотите - частна общинска собственост и на
същото заседание Общинският съвет може да се разглежда предложения за
разпореждане.

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА
ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот –
общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или
юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за
общинската собственост.

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО
ПРИДОБИВАНЕ
1. Покупка на поземлен имот с идентификатор № 35064.45.26 по КККР на гр.
Каварна, с площ 3000 кв.м., чрез покупка или замяна от Пандели Иванов Щерионов,
за разширение на ромските гробища.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в Община Каварна през 2015 г. се приема на основание
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията
за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015 г. По своята
същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Приета с Решение № 1 по протокол № 38 от заседанието на Общинския
съвет на 27.01.2015 г., допълнена с Решение № 20 по протокол № 39 от
заседанието на Общинския съвет на 17.02.2015 г., допълнена с Решение № 34
по протокол № 40 от заседанието на Общинския съвет на 31.03.2015 г.,
допълнена с Решение № 55 по протокол № 42 от заседанието на Общинския
съвет на 26.05.2015 г., изменена с Решение № 76 от заседанието на Общинския
съвет на 30.06.2015 г., изменена с Решение № 99 по протокол № 44 от
25.08.2015 г., допълнена с Решение № 123 по протокол № 45 от 6.10.2015 г.,
допълнена с Решение № 7 по протокол № 3 от 18.12.2015 г.

