Препис-извлечение:
ПРОТОКОЛ
№ 47
Днес, 26 март 2019 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет – Каварна проведе четиридесет и седмото
си заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 14.
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал
се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския
съвет и неговите комисии за периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.
2. Докладна записка вх. № 120 относно информация за изпълнение
на Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Каварна за 2018 г.
3. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на бюджетна
прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности- I-ви етап.
4. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по
договор за наем, сключен с община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 109 относно изразяване на съгласие за
изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и УПИ ХІІ в
квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ).

По първа точка от дневния ред „Отчет за дейността на
общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2018 г. 28.02.2019 г.”.
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 589

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 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г. съгласно приложението.
По втора точка от дневния ред „Информация за изпълнение на
Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Каварна за 2018 г.”
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 590
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.9 от
Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет – Каварна приема
информацията на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата
за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2018г.
По трета точка от дневния ред „Приемане на бюджетна прогноза
за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности- I-ви етап.”
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха
РЕШЕНИЕ № 591
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация., чл.83, ал.2 от ЗПФ и чл.16, ал.8 от Наредбата
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Каварна, Общински съвет Каварна:
Одобрява бюджетната прогноза за периода 2020-2022г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
Община Каварна – І-ви етап, съгласно приложение № 1- неразделна част
от решението.
По четвърта точка от дневния ред „Удължаване на срока по
договор за наем, сключен с община Каварна.”
Общинските съветници с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0
гласа „против” приеха

РЕШЕНИЕ № 592
На основание чл. 21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона
за общинската собственост, във връзка с §78, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби към ЗИД на ЗОС и заявление с вх. № ОС-1084/19.02.2019 година от ЕТ „ИППМПДМ- д-р Стефка Андонова“ с ЕИК
124******* с адрес: гр.Шабла, ул. „Добруджа“ №*, представлявано от д-р
Ст. Андонова Орм., Общински съвет – Каварна реши:
І. Дава съгласие срока на договор за наем от 13.03.2014г., сключен
между община Каварна и ЕТ „ИППМПДМ- д-р Стефка Андонова“ с ЕИК
124****** с адрес: гр.Шабла, ул. „Добруджа“ №*, представлявано от д-р
Ст. Андонова Орм., да бъде удължен с 5 години считано от 13.03.2019г. до
13.03.2024г.
II. Упълномощава кмета на община Каварна да сключи анекс към
договора за наем, като запази всички клаузи по договора.
По пета точка от дневния ред „Изразяване на съгласие за
изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и
УПИ ХІІ в квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).”
Общинските съветници с 12 гласа „за”, 1 гласа „въздържал се” и 1
„против” приеха
РЕШЕНИЕ № 593
На основание чл. 87, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, Общински съвет – Каварна реши:
Връща докладна записка с вх. № 109/06.03.2019 г. на вносителя за
преработка на регулационния план, така че новообразуваният УПИ да
отговаря на изискванията на Наредба № 7 към ЗУТ.

Протоколчик:
/П/
(Д. Николова)

Председател: /П/
(Кр. Кръстев)

Вярно с оригинала,
Секретар:
(Д. Колишева)

