Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес, 28 март 2017 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет - Каварна проведе двадесето заседание.
Общинските съветници с 14 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна
за 2018 г. (докл. вх. № 104).
2. Информация за изпълнение на Програмата за управление на
отпадъците на територията на община Каварна (докл. вх. № 100).
3. Избор на управител на „Каварна” ЕООД (докл. вх. № 106) .
4. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна
(докл. вх. № 528) .
5. Приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско
предприятие гр. Каварна (докл. вх. № 67).
6. Определяне начална годишна цена при отдаване под наем на земя от
общинския поземлен фонд (докл. вх. № 90).
7. Одобряване на цени за учредяване на права на строеж по реда на чл.
49а от ЗОС и продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС (докл. вх. № 109).
8. Определяне начална годишна цена при отдаване под наем на празни
поземлени имоти в урбанизирана територия (докл. вх. № 92).
9. Прекратяване на съсобственост в СО „Старите лозя” в гр. Каварна
(докл. вх. № 108).
10. Прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна
(докл. вх. № 107) .
11. Прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна чрез
замяна на части от поземлени имоти (докл. вх. № 102).
12. Замяна на ползване на недвижими имоти – общинска собственост с
имоти на РПК „Съгласие” – Каварна (докл. вх. № 91).
13. Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот –
частна собственост (докл. вх. № 93) .
14. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими
имоти – вещи (докл. вх. № 101).
15. Промяна на решение на Общински съвет – Каварна за промяна на
начина на трайно ползване на общински имот „пасище” за други земеделски
нужди, находящ се в село Вранино, общ. Каварна (докл. вх. № 88).
16. Промяна на характера на поземлен имот в село Раковски, общ.
Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост
(докл. вх. № 89) .

17. 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 селищните
образувания, представляща подземен електропровод СрН 20kV за обект
„Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево,
общ. Каварна” през имоти с идентификатори 07257.52.87, 07257.13.102,
07257.52.86 и 07257.52.39 в землище с. Българево, община Каварна (докл. вх. №
95) .
18. 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 селищните
образувания, представляща водопроводно отклонение за обект „Система за
органична хидропоника в ПИ 07157.16.131 по КК на с. Българево, общ.
Каварна” през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с.
Българево, община Каварна (докл. вх. № 96) .
19. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация
на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за УПИ III, кв. 327 във връзка с чл. 131,
ал. 1 от Закона за устройство на територията (докл. вх. № 98) .
20. Одобряване на задание за проектиране за подробен устройствен план
и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация за изменение на трасе на улица от осова точка 34 до осова
точка 29 в кв. 3 по регулационния план на КК „Карвуна”, с. Топола, община
Каварна, с цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 72693.151.15
по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж „Иканталъка 2”) (докл. вх. №
99).
21. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляща въздушен
електропровод 20кV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до
трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на
гр. Каварна, общ. Каварна (докл. вх. № 97).
22. Предоставяване на финансови средства на Местна инициативна
рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” за разработване на Стратегия за
местно развитие по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Воденото
от общностите местно развитие (ВОМР)” по Приоритет на Съюза 4
„Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за
морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. (докл. вх. № 103).
23. Определяне на представител на Община Каварна за участие в
извънредно Общо събрание на акционерите на „Мнгопрофилна болница за
активно лечение - Добрич” АД град Добрич (докл. вх. № 114).
24. Поправка на явна фактическа грешка в изписване на поредната
номерация на членовете от Наредба № 4 за създаване, управление и контрол
върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение №24 по
Протокол №18 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 116).
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По първа точка от дневния ред „Приемане на План за развитие на
социалните услуги в Община Каварна за 2018 г.”
Общинските съветници с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 260
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за
социално подпомагане Общинският съвет – Каварна реши:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Каварна за 2018 г. съгласно приложение № 1.
2. Възлага на кмета на общината – Нина Ставрева да организира
изпълнението на плана.
По втора точка от дневния ред „Информация за изпълнение на
Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Каварна”
Общинските съветници с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 261
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците
Общинският съвет – Каварна приема информация за изпълнение на програмата
за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнение на програма за управление на отпадъците на територията
на община Каварна за 2016г.
За постигане на стратегическите и оперативни цели, залегнали в
общинската програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 г.
- 2020 г. е разработен план за действие с конкретни мерки и срокове за
реализация.
През 2016 г. са реализирани в срок следните дейности и мерки, залегнали
в плана за действие към програмата за управление на отпадъците, както следва:
І. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1 – Намаляване вредното въздействие
на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаването на
повторното им използване.
1.1. Оперативна цел: Предотвратяване на отпадъците.
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В изпълнение на тази оперативна цел през 2016 г. са били реализиране
съответните мерки и дейности и са били постигнати следните цели в рамките на
посочените срокове:
• Осъществяван е текущ контрол върху генераторите на отпадъци, в
резултат на което се наблюдава намаляване количествата на образуваните на
територията на община Каварна отпадъци.
• Осъществявани са регулярни проверки за предотвратяване изхвърлянето
на отпадъците на неразрешени за това места, създаване на нерегламентирани
сметища и налагане на административни наказания на нарушителите. С
изпълнението на тази мярка се постигна намаляване на броя на образуваните
нерегламентирани сметища.
ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 – Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване
на риска от депонираните отпадъци.
2.1. Оперативна цел: Разделно събиране и изпълнение на целите за
подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци
най-малко от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
• В изпълнение на тази оперативна цел през 2016 г. на територията на
община Каварна продължи да действа въведената през 2014 г. система за
разделно събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори. В процес на
въвеждане е и система за събиране на излязло от употреба електронно и
електрическо оборудване. С организирането на системи за разделно събиране
на опасните битови отпадъци от общия отпадъчен битов поток се
предотвратява депонирането им, с което се намалява риска от замърсяване на
околната среда и опасността за човешкото здраве.
2.2. Оперативна цел: Предотвратяване и намаляване риска от
депонирани отпадъци.
• През 2016 г. експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци
беше преустановена. Като генерираните от територията на община Каварна
отпадъци се транспортират до Претоварна станция – Балчик. Тази част от
отпадъците, която не може да бъде подложена на рециклиране и повторна
употреба се транспортира за крайно обезвреждане чрез депониране на
Регионално депо с. Стожер.
Тъй като общинското депо не отговаряше на нормативните изисквания, с
преустановяване на неговата експлоатация се намали риска от замърсяванет на
атмосферния въздух, просмукване на инфилтрат в почвата и разпиляването на
леки фракции отпадъци по ската и разпространението им в морето.
Община Каварна има изготвен проект за рекултивация на общинското
депо, който с придружаващата го документация е депозиран в Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ.
С реализацията на проекта ще се повиши екологичния статус в района и
ще се възстановят и подобрят физиономичните и индикаторни характеристики
на ландшафта.
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ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3 – Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване
на риска от депонираните отпадъци.
1.3. Оперативна цел: Информационно осигуряване, запазване и
подобряване на административния капацитет на общината при
управление на отпадъците.
• С цел информиране на обществеността и бизнеса на интернет
страницата на Община Каварна е публикувана информация за дейностите по
събиране и транспортиране на различните видове потоци отпадъци в.т.
наименование на организациите, притежаващи съответните разрешителни
документи за извършване на дейности с отпадъци и сключените с тях договори,
графици на обслужване на районите и места за разделно събиране.
С периодичната актуализира се постига предоставянето на достоверна
информация в реално време.
ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 4 – Превръщане на обществеността в
ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците.
1.4. Оперативна цел: Прилагане на разяснителни кампании и
информиране на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците.
• Периодично чрез средствата за масово осведомяване са провеждани
редица информационни кампании за повишаване на екологичното съзнание на
населението, включващи разяснителни дейности за предотвратяване и
намаляване образуването на отпадъци, разделно събиране на отпадъците.
Актуална информация се поддържа и на интернет страницата на общината.
• Традиционно през 2016 г. беше организирано и проведено общоградско
почистване, в което се включиха всички училища, градини и част от
гражданите. С общи усилия бяха почистени територии за обществено ползване
в града, района на крайбрежната зона и прилежащите територии на обществени
и административни сгради.
Количеството на събраните в резултат на кампанията отпадъци бяха помалко в сравнение с тези, събрани при предходната кампания. Броят на
включилите се в акцията по почистването доброволци също беше по-голям от
тези през 2015 г. Това свидетелства за огромното значение и роля на
провеждането на подобни екологични мероприятия.
По трета точка от дневния ред „Избор на управител на „Каварна”
ЕООД гр. Каварна”
Общинските съветници с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 262
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския
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закон и проведен конкурс за възлагане управлението на „Каварна”ЕООД град
Каварна Общинският съвет – Каварна реши:
1. Одобрява класирането, извършено от комисията за провеждане на
конкурс за възлагане на управлението на „Каварна”ЕООД град Каварна на
кандидатите, както следва:
I място – Тихомир Георгиев Василев с крайна обща оценка 5,20;
II място – Елка Николова Маринова с крайна обща оценка 4,20.
2. Определя Тихомир Георгиев Василев за спечелил конкурса за
възлагане управлението на "Каварна" ЕООД град Каварна.
3. Възлага на кмета на община Каварна да сключи с избрания управител Тихомир Георгиев Василев договор за възлагане управлението на "Каварна"
ЕООД град Каварна съгласно утвърдения с Решение № 254 от 31.01.2017 г. по
Протокол № 18 на Общински съвет – Каварна проект на договор за възлагане
на управлението – приложение № 1.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.
По четвърта точка от дневния ред „Изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на
услуги на територията на община Каварна”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 263
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във
връзка с изменение на чл. 11, ал.4 от Закона за местните данъци и такси
Общинският съвет – Каварна приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги
на територията на община Каварна, приета с Решение №73 по протокол №7 от
29.03.2016 г. на Общински съвет-Каварна, изменена и допълнена с Решение
№184 по протокол №15 от 25.10.2016 г., както следва:
Наредба за изменение на Наредба № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Каварна
Ι. Глава Ι, Раздел ΙΙ „Данък върху недвижимите имоти”
1. В чл. 10 алинея 4 се изменя така:
„(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за
добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при
които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху
поземления имот или съответната част от него.”
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2. Наредбата за изменение на Наредба № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията
на община Каварна влиза в сила от 01.01.2017 г.
По пета точка от дневния ред „Приемане на Правилник за
устройството и дейността на общинско предприятие гр. Каварна”
Общинските съветници с 14 гласа “за”, 1 глас “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 264
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 51, чл. 52 и чл. 53 от Закона за
общинската собственост, чл. 122 от Закона за публичните финанси, във връзка с
Наредба № 4 за създаването, управление и контрол върху дейността на
общинските предприятия и Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет - Каварна реши:
1. Създава Общинско предприятие:
1.1. С наименование Общинско предприятие „Чиракман” гр.
Каварна;
1.2. Със седалище и адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50;
1.3. Предмет на дейност: управление, изграждане, поддържане, ремонт и
реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата и социалната
инфраструктура и други имоти общинска собственост, озеленяване,
поддържане на паркове, включително гробищни, сметосъбиране и
сметоизвозване, както и предоставяне на други услуги на населението.
2. Приема Правилник за устройството и дейността на общинско
предприятие „Чиракман” гр. Каварна съгласно приложение № 1.
3. Приема структурата на Общинското предприятие „Чиракман”
гр.Каварна съгласно приложение № 2 с числен състав от 55 бр.
4. Предоставя за стопанисване и управление на общинското предприятие
имущество по опис съгласно приложение № 3.
5. Създава нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити общинско предприятие „Чиракман” гр. Каварна.
6. Финансирането на Общинското предприятие ще се извършва чрез
бюджета на Община Каварна.
7. Създава нова партида на Общинското предприятие „Чиракман”
гр.Каварна.
8. Възлага на кмета на Община Каварна - Нина Ставрева да извърши
произтичащите от горното действия съгласно действащото законодателство.
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Приложение №1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КАВАРНА

ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИРАКМАН” ГРАД КАВАРНА

Ι. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Общинското предприятие e създадено с решение № 264 от
28.03.2017 г. на Общински съвет – град Каварна и е със седалище и адрес на
управление на дейността: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50 със собствен
печат.
Чл. 2. Предприятието се вписва в публичния електронен регистър за
общинските предприятия.
Чл. 3. Предприятието е създадено за неопределен срок.
Чл. 4. Общинското предприятие е специализирано звено към Община
Каварна, създадено с цел подпомагане на общината при осъществяване на
дейностите по чл. 53 от Закона за общинската собственост.
Чл. 5. Настоящият правилник урежда дейността, структурата, числения
състав и организацията на работа в Общинското предприятие „Чиракман”
гр.Каварна.
Чл. 6. Правилникът е разработен в съответствие с действащото
законодателство на Република България и изискванията на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост,
и Наредба № 4 за създаването, управление и контрол върху дейността на
общинските предприятия и други законови и подзаконови нормативни актове.
ΙΙ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 7. В ОП „Чиракман” гр. Каварна са обособени следните дейности:
управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти,
мрежи и съоръжения на техническата и социалната инфраструктура и други
имоти - общинска собственост, озеленяване, поддържане на паркове,
включително гробищни, сметосъбиране и сметоизвозване, както и предоставяне
на други услуги на населението.
Чл. 8. (1) Предметът на дейност на ОП „Чиракман” гр. Каварна включва:
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- благоустрояване, почистване, поддържане, ремонт, модернизация и
реконструкция на улици, площади, паркинги, алеи, тротоари и други на
територията на Община Каварна, предназначени за обществено ползване;
- почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемни шахти, оттоците и
съоръженията на дъждовната канализация, общинска собственост;
- поддържане и ремонт на сгради, общинска собственост;
- поддържане на знаковото стопанство и пътната маркировка на
територията на общината;
- поддържане на гробищните паркове на територията на Община Каварна;
- почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места,
ликвидиране на незаконни сметища;
- сметосъбиране и сметоизвозване;
- снегопочистване и опесъчаване;
- други дейности, свързани с поддържане на чистотата и на
инфраструктурата на територията на Община Каварна и териториите за
обществено ползване;
- предоставяне на услуги на населението.
(2) ОП „Чиракман” гр. Каварна включва следните звена: звено
„Озеленяване”, звено „Чистота”, звено „Строителство и ремонт”.
Чл. 9. Определеният предмет на дейност може да се допълва или
ограничава с решение на Общински съвет - Каварна.
Чл. 10. За осъществяване на горепосочените дейности Общината
предоставя за стопанисване и управление на ОП „Чиракман” гр. Каварна
общинско имущество.
ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 11. (1) ОП „Чиракман” гр. Каварна има следната структура в
съответствие с утвърдения му от Общинския съвет числен състав:
1. Директор;
2. Счетоводител – касиер;
3. Домакин;
4. Шофьори;
5. Звено „Озеленяване”;
6. Звено „Чистота”;
7. Звено „Строителство”;
(2) Общият числен състав на ОП „Чиракман” гр. Каварна е 55 щатни
бройки.
(3) Организационната структура и численост на Предприятието се
утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от Кмета на
Общината.
Чл. 12. ОП „Чиракман” гр. Каварна се управлява и представлява от
Директор в съответствие с действащата нормативна уредба, настоящия
правилник, в рамките на предоставените му правомощия и клаузите на
Договора за възлагане на управление.
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Чл. 13. Управлението на ОП „Чиракман” гр. Каварна се възлага въз
основа на договор за управление, сключен между Кмета на Община Каварна и
Директора на Предприятието.
Чл. 14. (1) Договорът за възлагане на управление се сключва за срок от 3
(три) години.
(2) Договорът за възлагане на управление се прекратява с изтичане на
срока, за който е сключен, както и предсрочно в следните хипотези:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. при преобразуване или закриване на общинското предприятие;
4. в случай на смърт или поставяне под запрещение;
5. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или
ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции;
6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява
задълженията си, продължила повече от 60 дни;
7. с 30-дневно писмено предизвестие от Кмета на Общината.
(3) Договорът с Директора може да бъде прекратен преди изтичането на
срока без предизвестие в следните случаи:
1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени с
договора;
2. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод
изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване разпоредбите
на Наредба № 4 за създаването, управление и контрол върху дейността на
общинските предприятия;
3. при извършване на действия или бездействие на лицето от които са
произтекли щети за него.
Чл. 15. Директорът на ОП „Чиракман” гр. Каварна:
1. разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на
Предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаването им от
Кмета на общината;
2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и
служителите на предприятието, определя основното и допълнителното им
трудово възнаграждение, командирова същите и налага дисциплинарни
наказания при спазване разпоредбите на КТ;
3. представлява Предприятието при взаимоотношенията му с трети лица;
4. управлява предоставените на Предприятието движими и недвижими
вещи с грижата на добър стопанин;
5. разработва и предлага за утвърждаване щата и бюджета на
Предприятието;
6. изготвя годишен отчет за работата на Предприятието.
IV. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 16. ОП „Чиракман” гр. Каварна е второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити, като финансирането се осъществява от бюджета на Община
Каварна.
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Чл. 17. Общинското предприятие „Чиракман” изготвя проектобюджет за
необходимите бюджетни средства за следващата година.
Чл. 18. Цените на услугите, извършвани от ОП „Чиракман” гр. Каварна
се определят от Общинския съвет с Наредба № 3 за определяне и
администриране на местните данъци,такси и цени за услуги на територията на
Община Каварна и се внасят в приход на общинския бюджет.
V. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 19. ОП „Чиракман” гр. Каварна отчита своята дейност пред
Общинския съвет, който контролира дейността и икономическите резултати на
предприятието.
Чл. 20. ОП „Чиракман” гр. Каварна съставя тримесечни и годишна
оборотни ведомости и месечни, тримесечни и годишен касови отчети за
изпълнение на утвърдения му бюджет.
Чл. 21. ОП „Чиракман” гр. Каварна се отчита пред Кмета на Община
Каварна или оправомощено от него лице от общинската администрация, като
представя ведомостите и отчетите по предходния член за съответния период.
VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За неуредените с настоящия правилник въпроси се прилагат
разпоредбите на ЗОС, ППЗОС, Наредба №4 за създаването, управление и
контрол върху дейността на общинските предприятия и други законови и
подзаконови нормативни актове.
§2. Настоящият правилник е приет с Решение № 264, Протокол № 20 от
28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна.
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Приложение № 2

СТРУКТУРА
и числен състав на Общинско предприятие „Чиракман“
град Каварна

Директор
1 бр.

Счетоводител-касиер

Домакин

1 бр.

1 бр.

Звено
„Озеленяване“

Звено
„Чистота“

Звено
„Строителство“

20 бр.

20 бр.

10 бр.

Шофьор
2 бр.

Обща численост: 55 бр.
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Приложение № 3
ОПИС НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ИМУЩЕСТВО
№

Вид техника

Брой

1.

Тракторна косачка СТ 151

1

2.

Моторен храсторез FS 360C
STHIL

2

3.

Моторен храсторез FS 490C
STHIL

3

4.

Моторна косачка VIKING MB –
248 T

2

5.

Мотоблок „Грило” G 85 D

1

6.

Моторен кастрач НТ 75 STHIL

2

7.

Моторна ножица HLO 90 STHIL

1

8.

Моторен трион MS 390 STHIL

1

9.

Моторен трион MS 271 STHIL

1

10.

Снегорин Karcher STH10

3

По шеста точка от дневния ред „Определяне начална годишна цена
при отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд”
Общинските съветници с 14 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 265
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската
13

собственост и във връзка с чл. 85, ал. 6 от Наредба № 2 на ОбС - Каварна
Общинският съвет – Каварна реши:
І. Определя начална цена при отдаване на земя от общинския поземлен
фонд под наем чрез публичен търг по землища за стопанска година, както
следва:
1. ЗА НИВИ ПО ЗЕМЛИЩА
ЗЕМЛИЩА
РАЗМЕР НА НАЧАЛНА ТРЪЖНА
ОБЩИНА КАВАРНА
ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА
Каварна
80.00 лв/дка
Белгун
70.00 лв/дка
Било
70.00 лв/дка
Божурец
70.00 лв/дка
Българево
70.00 лв/дка
Видно
70.00 лв/дка
Вранино
70.00 лв/дка
Иречек
70.00 лв/дка
Камен бряг
79.00 лв/дка
Крупен
79.00 лв/дка
Могилище
84.00 лв/дка
Нейково
73.00 лв/дка
Поручик Чунчево
81.00 лв/дка
Раковски
79.00 лв/дка
Св. Никола
92.00 лв/дка
Селце
70.00 лв/дка
Септемврийци
70.00 лв/дка
Топола
70.00 лв/дка
Травник
70.00 лв/дка
Хаджи Димитър
73.00 лв/дка
Челопечене
83.00 лв/дка
2. ЗА ЛОЗЯ
- 60.00лв./дка
3. ЗА ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
- 70.00лв./дка
ІІ. Договорите да се сключват за срок от три стопански години.
По седма точка от дневния ред „Одобряване на цени за учредяване на
права на строеж по реда на чл. 49а от ЗОС и продажба на земя по реда на
чл. 35, ал. 3 от ЗОС”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 266

14

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 49а и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост Общинският съвет – Каварна реши:
І. Одобрява цени за учредяване на право на строеж върху общински
урегулирани поземлени имоти, находящи се на територията на град Каварна и
селата в общината, отредени за изграждане на жилищни сгради от лица с
установени жилищни нужди по реда на чл. 45а, ал. 1 от ЗОС, по цени, както
следва:
1. За с. Могилище и с. Селце - 30 % от 4,80 лв. за кв.м., равно на 1,44 лв.
за кв.м.
2. За с. Нейково, с. Раковски, с. Вранино, с. Поручик Чунчево, с. Хаджи
Димитър, с. Белгун – 30 % от 2, 98 лв. за кв.м., равно на 0,89 лв. за кв.м.
3. За с. Топола, с. Божурец, с. Свети Никола, с. Българево, с. Камен бряг 30% от 9,43 лв. за кв.м., равно на 2,83 лв. за кв.м.
4. За с. Било, с. Видно, с. Иречек, с. Септемврийци, с. Челопечене, с.
Крупен - 30 % от 1,53 лв. за кв.м., равно на 0,46 лв. за кв.м.
5. За град Каварна – І–ва зона – 30 % от 17,89 лв. за кв.м., равно на 5,37лв.
за кв.м.
6. За град Каварна – ІІ–ра зона – 30 % от 9,20 лв. за кв.м., равно на 2,76
лв. за кв.м.
7. За град Каварна за квартал „Младост 1” и квартал „Младост 2” – 50%
от 8,89 лв. за кв.м., равно на 4,44 лв.за кв.м.
ІІ. Одобрява цени за продажби на общински урегулирани поземлени
имоти, находящи се на територията на град Каварна и селата в общината,
застроени с жилищни и вилни сгради по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по цени,
както следва:
1. За с. Могилище и с. Селце - от 4,80 лв. за кв.м.
2. За с. Нейково, с. Раковски, с. Вранино, с. Поручик Чунчево, с. Хаджи
Димитър, с. Белгун – 2, 98 лв. за кв.м.
3. За с. Топола, с. Божурец, с. Свети Никола, с. Българево, с. Камен бряг от 9,43 лв. за кв.м.
4. За с. Било, с. Видно, с. Иречек, с. Септемврийци, с. Челопечене, с.
Крупен - 1,53 лв. за кв.м.
5. За град Каварна – І–ва зона –17,89 лв. за кв.м.
6. За град Каварна – ІІ–ра зона – 9,20 лв. за кв.м.
7. За град Каварна за квартал „Младост 1” и квартал „Младост 2” – 8,89
лв. за кв.м.
По осма точка от дневния ред „Определяне на годишна цена при
отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана територия”
Общинските съветници с 14 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 267
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На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл. 20, ал.
3 от Наредба № 2 на Общински съвет - Каварна Общинският съвет реши:
1. Определя начална годишна наемна цена за провеждане на публични
търгове за отдаване под наем на празни поземлени имоти – частна общинска
собственост, в урбанизирани територии на населени места в община Каварна, за
обработка и извършване на селскостопански дейности, както следва:
- за поставяне на преместваеми оранжерии - 100,00 лв./дка.
- за поставяне на пчелни кошери
- 50,00 лв./дка.
- за обработка на имот с площ до 2 дка.
– 15,00 лв./дка.
- за обработка на имот с площ над 2дка. – 50,00 лв./дка.
По девета точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост в
СО „Старите лозя” в гр. Каварна”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 268
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба №2 за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
искане с вх. № ПС-06-133/02.03.2017 г. Общинският съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез
изкупуване на общинския дял от 47 кв.м., представляващ част от поземлен имот
с идентификатор 35064.500.710 по КККР на СО „Старите лозя” в гр. Каварна,
целият с площ от 1057 кв.м., актуван с АЧОС № 5640/07.03.2017 г., в който
съсобственикът „Калиакра 17” ООД с ЕИК 204413962, със седалище и адрес на
управление гр. Каварна, ул. „Шипка” № 4, с управител Георги Живков Иванов,
участва с 1010 кв.м съгласно нотариален акт № 141, том І, дело № 106/2017 г.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 612,56
лв. съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти.
3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите
последващи от закона действия по продажбата на имота.
По десета точка от дневния ред „Прекратяване на съсобственост в
село Божурец, община Каварна”
Общинските съветници с 14 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 269
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 2 за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
искане с вх. № ПС-06-882/23.12.2016 г., Общинският съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна чрез
изкупуване на общинския дял от 50 кв.м, представляващ част от поземлен имот
с идентификатор 05009.501.401 по КККР на село Божурец, община Каварна, по
действащия регулационен план в кв. 30, УПИ № I, целия с площ от 1005 кв.м,
актуван с АЧОС № 5527/12.11.2015 г., в който съсобствениците Николай
Митков Рашков и Красимир Анастасов Сотиров участват с 955 кв.м съгласно
нотариален акт № 3, том VІІІ, дело №1250/2015 г. и нотариален акт №173, том
Х, дело № 2671/2004 г.
2. Определя цена на общинската част от имота в размер на 471,50 лв.
(четиристотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки) съгласно пазарна
оценка, изготвена от оценител на имоти.
3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите
последващи от закона действия по продажбата на имота.
По единадесета точка от дневния ред „Прекратяване на
съсобственост в село Божурец, община Каварна чрез замяна на части от
поземлени имоти”
Общинските съветници с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 270
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4, чл. 40, ал. 2 и чл.
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от
Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, искане с вх. № ПС-06-67/01.02.2017 г. от „АЙ СИ БИЛД” ООД и
декларация, нотариално заверена под № 193/08.02.2017 г. от „КАЛИАКРА
ПРОПЪРТИ” ЕООД Общинският съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост с община Каварна в
поземлен имот с идентификатор 05009.501.386 по КККР на село Божурец,
община Каварна чрез замяна, както следва:
- общински имот с площ от 260 кв.м, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 05009.501.386 по КККР на село Божурец, община
Каварна, по действащия регулационен план кв. 30, УПИ № ХХІІ, целият с площ
от 1120 кв.м, актуван с АЧОС № 5631/06.02.2017 г. да се предостави в
собственост на „АЙ СИ БИЛД” ООД.
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Определя цена на общинската част от имота в размер на 8 852,00 лв.
(осем хиляди осемстотин петдесет и два лева) съгласно пазарна оценка,
изготвена от оценител на имоти.
- частен имот с площ от 326 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 05009.501.392 по КККР на село Божурец, община Каварна, по
действащия регулационен план кв. 9, УПИ № ХІІ, целият с площ от 2386 кв.м.,
собственост на „АЙ СИ БИЛД” ООД съгласно нотариален акт № 97, т. І, вх. р.
412/26.01.2005 г., да се предостави в собственост на община Каварна.
Приема цена на частния имот в размер на 10 590 лв. (десет хиляди
петстотин и деветдесет лева) съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител
на имоти.
2. Община Каварна не дължи обезщетение за разликата в цената на
имотите.
3. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите
последващи от закона действия.
По дванадесета точка от дневния ред „Замяна на ползване на
недвижими имоти – общинска собственост и имоти на РПК „Съгласие” Каварна”
Общинските съветници с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 271
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с
действащата нормативна база по отношение на търговията с храни и
хранителни стоки и предложение с вх. № ПС-06-83/07.02.2017 г. от РПК
„Съгласие” град Каварна Общинският съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласие да се направи замяна за ползване на недвижими имоти за
срок от пет години между РПК „Съгласие” град Каварна и Община Каварна,
съответно за задоволяване на потребностите на населението в малките села от
хляб и хранителни стоки от първа необходимост, от клубна база (за възрастни
хора) и помещения за административни нужди - кметство на следните имоти общинска собственост:
- Магазин с площ от 48 кв.м. в с. Свети. Никола, общ. Каварна;
- Магазин с площ от 58кв.м., в с. Видно, общ. Каварна;
- Магазин с площ от 70кв.м., в с. Хаджи Димитър, общ. Каварна;
със следните имоти собственост на РПК „Съгласие” град Каварна:
- Помещение за клуб на пенсионера с площ от 65 кв.м. в с. Белгун, общ.
Каварна;
- Помещение за клуб на пенсионера с площ от 70 кв.м. в с. Камен бряг,
общ. Каварна;
- Помещение канцелария за кметство с площ от 43 кв.м. в с. Било, общ.
Каварна.
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2. Възлага на кмета на община Каварна да предприеме необходимите
законови действия за замяна на ползваните имоти.
По тринадесета точка от дневния ред „Безвъзмездно учредяване на
право на строеж върху общински имот – частна собственост”
Общинските съветници с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 272
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 3 и ал. 6, т. 2
от Закона за общинската собственост Общинският съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласие да се учреди на Църковното настоятелство при
Храм „Св. Успение Богородично” гр. Каварна безвъзмездно право на
строеж върху терен с площ от 30 кв.м., представляващ част от общински
поземлен имот с идентификатор 05009.501.545 по КККР на с. Божурец,
общ. Каварна, по ПУП в кв. 2 УПИ ІІ, целият с площ от 742 кв.м.,
актуван с АЧОС № 4895/03.05.2011 г. за строителство на параклис.
2. Упълномощава кмета на община Каварна да извърши необходимите
последващи от закона действия.
По четиринадесета точка от дневния ред „Предоставяне безвъзмездно
право на ползване на общински движими имоти – вещи”
Общинските съветници с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 273
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗОС и чл. 66,
ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет-Каварна, искане с вх. № РД01-1406/10.03.2017 г. от Сдружение „Футболен клуб Калиакра”
Общинският съвет – Каварна реши:
1. Дава съгласие да се учреди на Сдружение „Футболен клуб
Калиакра”, БУЛСТАТ 124614552, със седалище и адрес на управление гр.
Каварна, ул. „Сава Ганчев” № 29, представлявано от Христо Георгиев
Узунов, за срок от 5 (пет) год. възмездно право на ползване в размер на
50 лв./годишно без ДДС върху движими вещи, представляващи:
- Автобус „ISUZU”, Модел ”Тюркоаз”, цвят – син, двигател №
107258 и шаси № NNAMK3LE02001331, с регистрационен № ТХ 3834
HХ.
- Автобус Сетра С 213Х с ДК № ТХ8724ХН, рама
WKK17700001010245, двигател № 442900000516581, цвят сив - син.
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2. Упълномощава кмета на общината да извърши
действия за изпълнение на решението.

необходимите

По петнадесета точка от дневния ред „Промяна на решение на
Общински съвет – Каварна за промяна на начина на трайно ползване на
общински имот „пасище” за други земеделски нужди, находящо се в село
Вранино, общ. Каварна”
Поради липса на необходимото мнозинство по чл. 27, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет не прие
решение.
Гласували - 9 гласа “за”, 2 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се”.
По шестнадесета точка от дневния ред „Промяна на характера на
поземлен имот в село Раковски, общ. Каварна от публична общинска
собственост в частна общинска собственост”
Поради липса на необходимото мнозинство по чл. 6, ал. 3 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет не прие решение.
Гласували - 11 гласа “за”, 1 глас “против” и 0 гласа “въздържал се”.
По седемнадесета точка от дневния ред „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 селищните образувания, представляща
подземен електропровод СрН 20kV за обект „Система за органична
хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през
имоти с идентификатори 07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и 07257.52.39
в землище с. Българево, община Каварна”
Общинските съветници с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 274
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка чл. 124б, ал. 1 и чл. 131
ал. 1 от ЗУТ и искане с вх. № АБ-06-1295/09.12.2016 г. от ,,КАЛАКРИЯ“ ЕООД
Общинският съвет - Каварна:
1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземен
електропровод СрН 20 кV през общински имоти с идентификатори: 07257.52.87
(с начин на трайно ползване - път IV клас), 07257.13.102 (с начин на трайно
ползване - полски път), 07257.52.86 (с начин на трайно ползване – пасища,
мери) и 07257.52.39 (с начин на трайно ползване - нелесопригодни площидървесна, храст. растителност) в землище с. Българево, община Каварна;
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2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУПпарцеларен план;
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образования, представляващ
подземен електропровод СрН 20 кV за обект ,,Система за органична
хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна“, през
общински имоти с идентификатори: 07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и
07257.52.39 в землище с. Българево, община Каварна;
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия
съгласно закона.
По осемнадесета точка от дневния ред „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 селищните образувания, представляща
водопроводно отклонение на обект „Система за органична хидропоника в
ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през общински
имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община
Каварна”
Общинските съветници с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 275
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка чл. 124б, ал. 1 и чл. 131
ал. 1 от ЗУТ, и искане с вх. № АБ-06-1296/09.12.2016 г. от ,,КАЛАКРИЯ“
ЕООД, Общински съвет Каварна:
1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземно
водопроводно отклонение през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в
землище с. Българево, община Каварна, с начин на трайно ползване - път IV
клас;
2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУПпарцеларен план;
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образования, представляващ
водопроводно отклонение за обект ,,Система за органична хидропоника в ПИ
07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна“, през общински имот с
идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна;
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия
съгласно закона.
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По деветнадесета точка от дневния ред „Съгласие за изработване на
проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ
ΙΙΙ кв. 327 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на
територията”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 276
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 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 за изработване на проект за изменение на плана за
регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за УПИ III, кв. 327 в
качеството си на заинтересовано лице - собственик на имот, засегнат от
предвижданията на проекта;
2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия
съгласно закона.
По двадесета точка от дневния ред „Одобряване на задание за
проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на
проект за подробен устройствен план – план за улична регулация, за
изменение на трасе на улица от осова точка 34 до осова точка 29, в кв. 3 по
регулационния план на КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, с цел
осигуряване на достъп до имот с идентификатор 72693.151.15 по
кадастралната карта на с. Топола (морски плаж ,,Иканталъка 2“).
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 277
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и
чл. 14 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, по предложение
на кмета на община Каварна Общинският съвет - Каварна:
1. Дава съгласие за промяна на трасето на улица от осова точка 34 до
осова точка 29 в КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, цел осигуряване на
достъп до имот с идентификатор 72693.151.15, по кадастралната карта на с.
Топола (морски плаж ,,Иканталъка 2“);
2. Одобрява представеното задание за проектиране на подробен
устройствен план;
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план за улична регулация, за изменение на трасе на улица от осова точа 34 до
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осова точка 29, в кв. 3 по регулационния план на КК Карвуна, с. Топола, общ.
Каварна, цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 72693.151.15 по
кадастралната карта на с. Топола (морски плаж ,,Иканталъка 2“) ;
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия
съгласно закона.
По двадесет и първа точка от дневния ред „Одобряване на проект за
подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура, представляващ въздушен електропровод 20
кV отклонение от въздушен електропровод ,,Гимназия” до трафопост в
имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на гр.
Каварна, общ. Каварна.
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и заявление с вх. № АБ-06-128/17.02.2017
г. от ,,БАЛЕВ“ ЕООД Общинският съвет - Каварна реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ въздушен
електропровод 20 кV отклонение от въздушен електропровод ,,Гимназия” до
трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на
гр. Каварна, общ. Каварна, със следните засегнати имоти:
- имот с идентификатор 35064.112.49 по кадастралната карта на гр.
Каварна - общинска собственост, представляващ земеделска територия, лозови
насаждения,
- имот с идентификатор 35064.112.18 по кадастралната карта на гр.
Каварна - общинска собственост, представляващ земеделска територия, полски
път;
2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи съгласно
закона действия.
По двадесет и втора точка от дневния ред „Предоставяване на
финансови средства на Местна инициативна рибарска група „Шабла –
Каварна – Балчик” за разработване на Стратегия за местно развитие по
Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от общностите
местно развитие (ВОМР)” по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на
заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и
рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
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РЕШЕНИЕ № 279
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет Каварна реши:
1. Дава съгласие да бъде предоставена временна финансова помощ на
СНЦ на Местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” в
размер на 14 000 (четиринасет хиляди) лева за изпълнение на заложени
дейности в проекта по Мярка Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)” по Приоритет на Съюза 4
„Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за
морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. с предмет разработване на
Стратегия за местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Шабла –
Каварна – Балчик”, след подписване на Административен договор за
бъзвъзмездна финансова помощ.
2. Предоставените по т.1 от настоящето решение финансови средства да
бъдат възстановени на община Каварна от бюджета на проекта не по-късно от
края на бюджетната година.
3. Възлага на кмета на Община Каварна да предприеме необходимите
фактически и правни действия за изпълнение на настоящето решение.
По дванадесет и трета точка от дневния ред „Определяне на
представител на Община Каварна в извънредно Общо събрание на
акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич”
град Добрич”
Общинските съветници с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 280
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 223, ал. 1 от Търговския
закон Общинският съвет – Каварна реши:
1. Определя представител на община Каварна в извънредното Общо
събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД град Добрич да е Нина
Георгиева Ставрева – Кмет на община Каварна.
2. Определя резервен представител на община Каварна (при
невъзможност кметът на общината да участва) в извънредното Общо събрание
на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД град Добрич да е Митко Димитров
Недев – зам.–кмет "Финанси и икономическо развитие“ в Общинска
администрация Каварна.
3. Упълномощава представителя на Община Каварна в извънредното
Общо събрание на акционерите да гласува по дневния ред, както следва:
1.
по т. 1 - "за";
2.
по т. 2 - "за";
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3.
4.
5.

по т. 3 - "за";
по т. 4 - "за";
по т. 5 - "за".

По двадесет и четвърта точка от дневния ред „Поправка на явна
фактическа грешка в изписване на поредната номерация на членовете от
Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху дейността на
общинските предприятия, приета с решение № 234 по протокол № 18 от
заседанието на Общинския съвет на 31.01.2017 г. на Общински съвет Каварна”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 281
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс Общинският съвет – Каварна допуска
поправка на очевидни фактическа грешка в Наредба № 4 за създаване,
управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с
Решение №234 по протокол №18 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Каварна,
като сега съществуващия чл. 42 в раздел VII „Контрол и санкции” става чл. 45,
а чл. 43, 44, 45, 46, 47 и чл. 48 в раздел VIII „Регистър на общинските
предприятия” стават чл. 46, 47, 48, 49,50 и 51.
Приложение: 1. Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Каварна за 2018 г.

Протоколчик:

(П)
(Г. Великова)

Председател:

(П)
(Кр. Кръстев)

Вярно с оригинала,
Технически секретар:
(Г. Великова)
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