Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
№ 25
Днес, 25 юли 2017 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет - Каварна проведе двадесет и пето заседание.
От 17 избрани общински съветници в залата присъстват 13.
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността
на територията на община Каварна (докл. вх. № 182).
2. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия,
обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич (докл. вх. № 271).
3. Питания
По първа точка от дневния ред „Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване
на околната среда и собствеността на територията на община Каварна”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Каварна
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията
на Община Каварна, както следва:
Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на
територията на Община Каварна

§1. В чл. 4 ал. 4 т. 2 изразът „други” се заличава и текстът следва да се
чете:

„2. извършването на всякакви действия, с които се възпрепятстват
преминаването на специализирани автомобили за пожарогасителни и
спасителни дейности”.
§2. Чл. 40 ал. 2 два от документите, които се изискват се заличават и
текстът следва да се чете:
„Чл. 40. (2) Обектите по ал. 1 могат да упражняват своята дейност след
00.00 часа само след получаване на Разрешение за удължено работно време,
издадено от кмета на Община Каварна при предоставяне на следните
документи:
- заверено копие на протокол от РЗИ – Добрич или друга акредитирана
лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума,
измерен в и около обекта в нощния период от 23:00 до 7:00 часа, съгласно
Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума
върху здравето на населението.
- заверено копие на удостоверение за утвърдена категория или временно
удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристическите
обекти по Закона за туризма.”
§3. В чл. 42, т. 1 думата „туризъм” се заменя със „туризма”.
По втора точка от дневния ред „Провеждане на извънредно заседание
на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в
обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич ”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите
Общинският съвет – Каварна реши:
1. Определя представител на община Каварна в общото събрание на
асоциацията по Ви К в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”
АД, гр. 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 общото събрание на
асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”
АД, гр. Добрич да е Митко Димитров Недев – заместник-кмет „Финанси и
икономическо развитие” в общинска администрация Каварна.
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3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията да
гласува по дневния ред, както следва:
1. по т. 1 – „за”.

Протоколчик:

(П)
(Г.Великова)

Председател:

(П)
(Кр. Кръстев)

Вярно с оригинала,
Секретар:
(Д. Колишева)
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