Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
№ 35
Днес, 12 юни 2018 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация
Общинският съвет - Каварна проведе тридесет и пето заседание. От 17 избрани
общински съветници присъстват 16. Отсъства Кирил Бахнев.
Общинските съветници с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал
се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Преразглеждане на решение № 456 по протокол № 34 от заседанието на
Общинския съвет, проведено на 16.05.2018 г. (докл. вх. № 208).
2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен
съд – Добрич (докл. вх. № 150).
3. Определяне на представители на общинския съвет за участие в комисия за
изготвяне на проект за Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на Община Каварна (докл. вх. № 193).
По първа точка от дневния ред „Преразглеждане на решение № 456 по
протокол № 34 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.05.2018 г. ”.
Председателят на общинския съвет подложи на гласуване предложението на
вносителя. С 6 гласа “за”, 4 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” общинските
съветници не приеха предложението.
РЕШЕНИЕ № 469
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед № АдК-0475/25.05.2018 г. на Областен управител на област Добрич Общинският съвет –
Каварна не отменя Решение № 456 по Протокол № 34 от заседанието на Общинския
съвет, проведено на 16.05.2018 г.
По втора точка от дневния ред „Откриване на процедура за определяне на
съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич”.
Общинските съветници със 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 470
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и писмо вх. № 150/10.04.2018 г. от административния ръководител –
председател на Апелативен съд – Варна Общинският съвет – Каварна реши:

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд –
Добрич.
2. Избира Временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни
заседатели при Окръжен съд – Добрич в състав:
- Веселина Енчева – председател;
- Виктория Керчева;
- Веселина Андонова.
3. Възлага на комисията по т. 2 да извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич, да публикува списък на
допуснатите до участие кандидати, да проведе изслушване с допуснатите кандидати и
състави доклад за протичането му, и внесе предложение до общинския съвет за
определяне на кандидатите за съдебни заседатели съобразно изискванията и
сроковете в чл. 67 и чл. 68 във връзка с чл.68а и чл.68в от Закона за съдебната власт.
4. Възлага на председателя на общинския съвет в 3-дневен срок от влизането на
решението в сила да публикува обява за откриване на процедурата по определяне на
съдебни заседатели на интернет страницата на Община Каварна.
По трета точка от дневния ред „Определяне на представители на
общинския съвет за участие в комисия за изготвяне на проект за Наредба за реда
и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията
на Община Каварна”.
Общинските съветници със 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 471
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Каварна определя общинските
съветници Кремена Василева, Валентин Великов и Мемиш Мустафов за
представители на общинския съвет в комисията за изготвяне на проект за Наредба за
реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията
на Община Каварна.
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