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Препис 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 40 

 Днес, 07.03.2022 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе четиридесетото заседание на 

Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници 

присъстват 14. По уважителни причини отсъстват Христо Христов и Георги 

Йорданов, както и Красимир Кръстев поради неизяснени обстоятелства по 

решение на ОИК – Каварна. 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

предложението към проекта за дневен ред да се добави втора точка – Питания 

от граждани. 

  

 Общинските съветници с 14 гласа „за“ 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха предложението. 

 

 Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване 

новия проект за дневен ред от две точки. 

 

 Общинските съветници с 14 гласа „за“ 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно приемане на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

2. Питания от граждани. 

 

 

По първа точка от дневния ред 

 

 Докладна записка с вх.№ 91 относно приемане на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 

 Общинските съветници с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се“ приеха: 

 РЕШЕНИЕ № 428 

 На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Каварна 

реши: 

    Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, съгласно Приложение 1. 

 Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, 

 

По втора точка от дневния ред 

Питания от граждани 

 

  Гражданите, които в началото на заседанието искаха да зададат 

своите въпроси към общинска администрация, бяха напуснали залата и не  

отправиха своите питания. 

 

 

 

 

 

 Протоколчик:        /П/                Председател:     /П/   

                  (А. Георгиева)                                                    (Й. Стоянов)  

 

  Вярно с оригинала, 

 


