Препис:
ПРОТОКОЛ
№ 42

Днес, 21 декември 2018 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет - Каварна проведе четиридесет и
второто заседание. От 17 избрани общински съветници присъстват 16.
Общинските съветници с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка вх. № 478 относно приемане на Правилник за
провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция
или финансов посредник.
2. Докладна записка вх. № 455 относно делегиране на правомощия на
Кмета на Община Каварна Нина Георгиева Ставрева за издаване на запис на
заповед от Община Каварна в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 08/07/2/0/00657 от
26.03.2018 г., Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на
територията на община Каварна”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Докладна записка вх. № 428 относно предоставяне на минералната
вода – изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и
ползване от Община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 450 относно отпускане на средства за
изграждане на алея, изграждане на чешма и ремонт на покрив на дома на
покойника в гробищен парк с. Българево.
5. Докладна записка вх. № 433 относно ускорено приемане на общ
устройствен план на Община Каварна.
6. Питания

По първа точка от дневния ред „Приемане на Правилник за
провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна
институция или финансов посредник.”.
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 546
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона
за нормативните актове, във връзка с чл. 19 от Закона за общинския дълг и
чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Каварна:
1. Приема Правилник за провеждане на процедура за избор на
финансова или кредитна институция или финансов посредник, съдържащи
се в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение по
реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
По втора точка от дневния ред „ Делегиране на правомощия на
Кмета на Община Каварна Нина Георгиева Ставрева за издаване на
запис на заповед от Община Каварна в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г., Проект: „Реконструкция и изграждане на
улична мрежа на територията на община Каварна”, по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 547
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Наредба
№12 от 25.07.2016г., за прилагане на подмярка 7.2 – „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по

мащаби инфраструктура”от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони. Във връзка с сключен Договор за отпускане
на финансова помощ № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. между Община
Каварна и Държавен фонд „Земеделие” сключен между Община Каварна
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, представляван от изпълнителя директор Живко Живков,
Общинският съвет Каварна дава съгласие:
1.Упълномощава кмета на Община Каварна Нина Георгиева
Ставрева да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция за авансово плащане, представляващо 1 738 207.54 лв. (един
милион седемстотин тридесет и осем хиляди двеста и седем лева и
петдесет и четири стотинки), за обезпечаване на 100% от авансово
плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 08/07/2/0/00657
от 26.03.2018 г., Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на
територията на община Каварна”, по подмярка 7.2 – „Инвестиции в
създаването, подобряването или Разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони сключен между Община Каварна и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Каварна да подготви и
представи необходимите документи за получаване на авансово плащане по
Договор № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г., Проект: „Реконструкция и
изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”, по
подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или
Разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
По трета точка от дневния ред „Предоставяне на минералната вода
– изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и
ползване от Община Каварна“.

Общинските съветници със 8 гласа „за”, 7 гласа „против” и 1 глас
„въздържал се” не приеха предложението на вносителя.
Общинските съветници не дават съгласие за:
РЕШЕНИЕ № 548

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с §133,
ал.4 ПЗР НА ЗИД на Закона за водите, Общински съвет-Каварна:
1. Дава съгласие Кмета на Община Каварна да подаде заявление до
Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездно
управление в полза на Община Каварна на минералната вода,
изключителна държавна собственост, от участък „Каварна – област
Добрич, община Каварна“ на находище №100 Район „Североизточна
България“ – подземни води от Малм-валанжския водоносен хоризонт с
температура, по висока от 20 С – област Варна, област Добрич, област
Шумен, попадащ в административната граница на община Каварна, за
максимално допустимия срок по §133, ал.1 от ЗИД на Закона за водите – 25
години.
2. Възлага на Кмета на Община Каварна да предприеме всички
необходими действия съгласно Закона за водите и нормативните актове за
неговото прилагане и управление, ползване и стопанисване на минералната
вода на територията на Община Каварна.
3. При предоставяне от страна на Министерството на околната среда
и водите за безвъзмездно управление и ползване на находището, общинска
администрация Каварна да приложи форма за стопанисване и управление
на следващото заседание на Общински съвет Каварна.
По четвърта точка от дневния ред „Отпускане на средства за
изграждане на алея, изграждане на чешма и ремонт на покрив на дома
на покойника в гробищен парк с. Българево.“.
Общинските съветници със 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 глас
„въздържал се” приеха предложението на вносителя с гласуваните
промени
РЕШЕНИЕ № 549
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Каварна
отпуска финансови средства на Кметство с. Българево в размер на 2500 лв.
за изграждането на алея, чешма и ремонт на покрив на дома на покойника

в гробищен парк с. Българево. Средствата да се осигурят за сметка на
разходите за представителни цели на председателя на общинския съвет.
2. Недостига на средства да бъдат заложени в капиталовата програма
за 2019 г., след приложена количествено-стойностна сметка.
По пета точка от дневния ред „Ускорено приемане на общ
устройствен план на Община Каварна.”.
Общинските съветници с 8 гласа „за“, 4 гласа „въздържал се“ и 3
гласа „против“ приеха
РЕШЕНИЕ № 550

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 125, ал. 1,2 и 3 от ЗУТ, допълваме т. 1 на Решение № 16 по Протокол
№ 19 от 26.02.2013 г. със следното изречение: „В опорния план да не
бъдат посочени като урбанизирани територии, всички незастроени с
основно застрояване имоти с влязъл в сила ПУП, попадащи в границите
на разпространение на природно местообитание 62С0* Понто-Сарматски
степи”.
2. Препис-извлечение от настоящото решение да бъде изпратено
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Министерство на регионалното развитие и
благоустройството и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Национален
център за
териториално развитие ЕАД по „Изработване на проект за Общ
устройствен план (ОУП) на Община Каварна”.

Протоколчик:

/П/
(Д. Николова)

Председател:

/П/
(Кр. Кръстев)

Приложение № 1

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА
ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ
ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Чл.1. При възникнала необходимост от поемане на дългосрочен
или краткосрочен общински дълг по смисъла на чл. 2, 4 и 5 от Закона за
общинския дълг и след проведено обществено обсъждане и взето
решение от Общински съвет Каварна по чл.17 от Закона за общинския
дълг, Кметът на общината стартира процедура за избор на финансова или
кредитна институция или на финансов посредник.
Чл.2. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в
процедурата, която се публикува на интернет страницата на общината и
се изпраща до не по-малко от три финансови или кредитни институции
или финансови посредници, в зависимост от конкретната потребност.
(2) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. Решението на общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския
дълг;
2. Изисквания към кандидатите и документи за доказване;
3. Критерии за оценка на офертите;
4. Място, срок и начин за подаване на офертите;
5. Срок на валидност на офертите;
6. Място и дата за отваряне на офертите;
7. Място и дата за провеждане на преговори с участниците за
подобряване на първоначално представените оферти;
8. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на
общината и лице за контакт.
(3) Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 7
дни, считано от датата на публикуването на поканата на интернет
страницата на общината.
(4) В срока по ал.3 кандидатите имат право да се запознаят с
последния приет годишен финансов отчет на общината с цел подготовка
на своята оферта.
(5) Оферти могат да подават неограничен брой кандидати,
независимо дали са получили индивидуална покана за участие.
Чл. 3. В процедурата не може да участва лице, което:

1. Е поставено под специален надзор по смисъла на Чл.115 от ЗКИ
/Закон за кредитните институции/-приложимо за банки;
2. Е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или
прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции;
3.Има парични задължения към общината по седалището си, към
Община Каварна и по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не
е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
Чл. 4. В процедурата може да участват лица, които са кредитна или
финансова институция, или финансов посредник, притежаващи
съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на
услугата, по която ще се извърши подбора.
Чл.5. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане,
провеждане на преговори, оценка и класиране на подадените оферти.
(2) Комисията се състои от нечетен брой членове, като се
определят и резервни членове.
(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и
икономист.
(4) Не може да бъде член на комисията
лице, което: 1.има финансов интерес от поемането
на общинския дълг;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в
процедурата.
(5) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на
обстоятелствата по ал.4.
Чл.6 (1) В деня и часа за отваряне на офертите, посочени в
поканата, Комисията провежда публично заседание, на което имат право
да присъстват участниците, подали оферти или техни изрично
упълномощени представители, като Комисията оповестява параметрите
на офертите. С това приключва публичната част на заседанието.
(2) Комисията
разглежда подадените оферти и допуска
участниците, чиито документи отговарят на изискванията в поканата и
чиито оферти са в съответствие с параметрите на дълга, одобрени с
решението на Общински съвет Каварна.
(3) Комисията класира предложенията на участниците съгласно
обявените критерии, за което съставя протокол.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от
половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е
съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
(5) Когато по обективни причини член на комисията не може да

изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, което се
отразява в съответния протокол.
Чл.7 (1) В тридневен срок от предаване на протокола от работата
на комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява
класирането на участниците или прекратява процедурата.
(2) Кметът на общината прекратява процедурата, в следните
случаи:
1. не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник,
който отговаря на изискванията;
2. нито една от подадените оферти не отговарят на предварително
обявените условия и изискванията в поканата или на решението на
Общински съвет Каварна по чл. 17 от ЗОД;
3. избраният кандидат откаже да сключи договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в
резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на
процедурата по причини, които не са били предвидени
(3) Кметът на общината може да прекрати процедурата при
подадена само една оферта.
(4) Заповедта по ал.1 се обявява на интернет страницата на
общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от
издаването й.
(5) С класирания на първо място участник се сключва договор, в
срок до 14 дни от датата на получаване на заповедта.
(6) В
договора се възпроизвеждат всички окончателни
предложения на класирания на първо място участник.
Чл. 8 Влиза в сила от приемане на решението от Общински съвет –
Каварна.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ /П/
Председател на Общинския съвет

