ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Свобода,
община Камено по административно- правното обслужване на населението,
събираемостта на местни данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметство с.Свобода.
2…………………………………………………………………………………….
5…...........................................................................................................................
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Георгиев- Кмет на с.Свобода, община
Камено относно отчет за дейността на кметство с.Свобода, община Камено по
административно- правното обслужване на населението, събираемостта на
местни данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото
имущество на територията на кметство с.Свобода.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметство
с.Свобода по административно- правното обслужване на населението,
събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството за първото
шестмесечие на 2012 г.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.........................................................................................................................
2.Докладна записка относно отчет на дейността на кметство с.Русокастро,
община Камено по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
15……………………………………………………………………………………
18……………………………………………………………………………………
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Ганчев- Кмет на с.Русокастро, община
Камено относно отчет на дейността на кметство с.Русокастро, община Камено
по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото
имущество на територията на кметството.
След направеното гласуване

с 16 гласа „ ЗА“

Общински съвет

РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Русокастро по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местните данъци и такси от м.І.2012г. до м.VІ.2012г., изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
околната среда и общественото имущество на територията на кметството.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Черни връх,
община Камено по административно-правното обслужване на населението и
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, осигуряване чистотата на околната
среда и благоустрояване на населеното място, опазване на общественото
имущество на територията на кметството.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15………………………………………………………………………………….....
18…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Христо Станков- Кмет на с.Черни връх, община
Камено относно отчет за дейността на кметство с.Черни връх, община Камено
по административно-правното обслужване на населението и събираемостта на
местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване
на обществения ред, осигуряване чистотата на околната среда и
благоустрояване на населеното място, опазване на общественото имущество на
територията на кметството.
След направеното гласуване

с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет

РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Черни връх по
административно-правното обслужване на населението и събираемостта
на местните данъци и такси от м.І.2012г. до м.VІ.2012г., изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, осигуряване
чистотата на околната среда и благоустрояване на населеното място,
опазване на общественото имущество на територията на кметството.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно отдаване под аренда на земеделски земи от
Общинския поземлен фонд за създаване и отглеждане на дълготрайни
насаждения от ценни дървесни видове.
5…...........................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….....
18…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за
създаване и отглеждане на дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ , 1 глас
„ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет гр. Камено дава съгласие да се отдаде под аренда
земеделска земя от общинския поземлен фонд както следва:
1.Поземлен имот №034236 (нула три четири две три шест) – частна
общинска собственост, находящ се в землището на с. Ливада, община
Камено с площ 113,951 дка ( Сто и тринадесет дка, деветстотин петдесет и
един кв. м) с начин на трайно ползване “Ливада”. Категорията на
земята при неполивни условия е трета. Имотът се намира в местността “До
село” при граници и съседи както следва:
№034237, Ливада на общинска собственост – чл. 19, ал. 10
ІІ.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс при следните условия:
1.Задължителни условия:
1.1.Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 35.00
лв. на дка за година;
1.2.Земеделските земи да се предоставят за създаване и отглеждане на
дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и да се ползват по
това предназначение за целия срок на договора;

=2=
1.3.Срок на договора- срокът на договора е за 25 /Двадесет и пет /
стопански години .
1.4. Възстановяването на терена да бъде за сметка на инвеститора ;
1.5.Минимален брой работни места- 8.
2.Допълнителни условия:
2.1.Поемане на задължение за разкриване на нови работни места;
2.2.Представяне на проект, включващ предложения относно:
 Мерки за опазване на околната среда;
2.3.Представяне на план относно:
 Предлагани инвестиции по вид и стойност;
 Разкриване на работни места.
Изисквания към участниците в конкурса:
1.Да са физически лица, работещи като земеделски производители или
търговци или да са търговци, регистрирани по реда на Търговския закон,
а в случаите на участие на чуждестранно юридическо лице, същото да е
регистрирано като търговец по съответния нормативен ред на държавата
по седалището му.
2.Да имат необходимия опит в засаждането, поддържането и управлението
на дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и притежаващи
необходимият икономически потенциал за финансово, кадрово и
техническо обезпечаване на проекта (да представят необходимите
документи, доказващи икономическото и финансовото състояние,
техническите възможности и квалификацията на кандидатите, както и
препоръки и референции).
3.Да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по
ликвидация съобразно съответното законодателство;
4.Да нямат парични задължения към община Камено.
Критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците
в публично оповестения конкурс:
1. Цена
- до 40 точки
2. Работни места
- до 20 точки
3. Размер на инвестицията
- до 15 точки
4. Оценка на проекта
- до 10 точки
5. Мерки за опазване на околната среда
- до 15 точки
Общ сбор
- 100 точки
ІІІ.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Община Камено да
проведе конкурса по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Камено
като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да
назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на
депозита за участие, както и да определи задължителните документи за
участие.

=3=
ІV.Задължава Кмета на Община Камено при сключване на договора да
има коефициент отчитащ промяната на арендните плащания на
територията на Общината

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за продажба
на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, обл.Бургас.
10…………………………………………………………………………………….
15…...........................................................................................................................
18………………………………………………………………………………….....
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска
собственост, находящ се в гр.Камено, обл.Бургас.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2012
година”, следният имот : УПИ ІХ-снс, квартал 19, по плана на гр.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 610 кв.м.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
УПИ ІХ-снс (девети-снс), квартал 19 (деветнадесети), по плана на
гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 610 (шестстотин и десет.) кв.м.
Начална тръжна цена-6 100.00 (шест хиляди и сто) лева, без ДДС,
съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–610.00 (шестстотин и десет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 610.00 (шестстотин и
десет) лева.

=2=
3.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе търга
и да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия със
спечелилия участник.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно постъпило заявление от Диню Иванов Драганов
за доплащане право на собственост върху отстъпено право на строеж.
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Диню Иванов Драганов за доплащане право на
собственост върху отстъпено право на строеж.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за
продажба и за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление
на собствеността на община Камено за 2012 година”, като се добави в
частта общински имоти, които община Камено има намерение да
предложи за продажба-УПИ ХХ-719, квартал 46, целият с площ 630 кв.м.
по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
2.Да се продаде на Диню Иванов Драганов общински имот, а именно
УПИ ХХ-719, квартал 46, целият с площ 630 кв.м. по плана на гр.Камено,
общ.Камено, обл.Бургас на цена 3 160.00 (три хиляди сто и шестдесет) лева,
без ДДС, съгласно експертна оценка.
3.Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно постъпило заявление от Марина Христова
Христова- Ганева за доплащане право на собственост върху отстъпено право на
собственост върху отстъпено право на строеж.
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
18…………………………………………………………………………………..
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Марина Христова Христова- Ганева за доплащане
право на собственост върху отстъпено право на собственост върху отстъпено
право на строеж.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за продажба и за
ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2012 година”, като се добави в частта
общински имоти, които община Камено има намерение да предложи за
продажба-УПИ VІІІ-381, квартал 54, целият с площ 2 000 кв.м. по плана на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
2.Да се продаде на Марина Христова Христова-Ганева общински имот, а
именно УПИ VІІІ-381, квартал 54, целият с площ 2 000 кв.м. по плана на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас на цена 10 500.00 (десет хиляди и
петстотин) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3.Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно постъпило заявление от Димитринка Стоянова
Димова за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено.
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
18………………………………………………………………………………….
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Димитринка Стоянова Димова за прекратяване на
съсобственост между нея и община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2012 година”, следният имот : 359 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІV-444 в
квартал 36, по плана на гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 700 кв.м.
2.Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Костадин Димов Иванов, чрез продажба на общинската
част от имота, състояща се от 359 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІV-444 в квартал
36, по плана на гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 700 кв.м., на цена 2
872.00 (две хиляди осемстотин седемдесет и два) лева, без ДДС, съгласно
експертна оценка.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9.Докладна записка относно постъпило заявление от Султанка Петрова
Минчева за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено.
10…………………………………………………………………………………
15………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….........
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Султанка Петрова Минчева за прекратяване на
съсобственост между нея и община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2012 година”, следният имот : 262 кв.м. ид.ч. от УПИ І-331 в
квартал 48, по плана на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 664 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Султанка
Петрова Минчева, чрез продажба на общинската част от имота, състояща
се от 262 кв.м. ид.ч. от УПИ І-331 в квартал 48, по плана на с.Черни връх,
общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 664 кв.м., на цена 2 620.00 (две
хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9…………………………………………………………………………………….
10.Докладна записка относно постъпило заявление от Атанас Ефтимов
Караджов за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.
15……………………………………………………………………………………
18……………………………………………………………………………...........
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Атанас Ефтимов Караджов за прекратяване на
съсобственост между него и община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2012 година”, следният имот : 15 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-128 в
квартал 16, по плана на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 660 кв.м.
2.Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Киро
Атанасов Караджов, наследници на Ефтим Атанасов Караджов и
наследници на Недялко Атанасов Караджов и, чрез продажба на
общинската част от имота, състояща се от 15 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-128 в
квартал 16, по плана на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият
с площ 660 кв.м., на цена 150.00 (сто и петдесет) лева, без ДДС, съгласно
експертна оценка.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
11.Докладна записка относно постъпило заявление от Емилиян Димитров
Минчев за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.
15…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….............
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Емилиян Димитров Минчев за прекратяване на
съсобственост между него и община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2012 година”, следният имот : 67 кв.м. ид.ч. от УПИ ІХ-331 в
квартал 48, по плана на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 767 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Емилиян
Димитров Минчев, чрез продажба на общинската част от имота, състояща
се от 67 кв.м. ид.ч. от УПИ ІХ-331 в квартал 48, по плана на с.Черни връх,
общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 767 кв.м., на цена 670.00
(шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
12.Докладна записка относно нова структура на Общинска администрация
Камено.
15………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….........
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
нова структура на Общинска администрация Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено утвърждава нова структура на Общинска
администрация Камено считано от 01.07.2012г., както следва:
СТУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНО
ОБЩО:
54
В т.ч.:
ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ ЗАКОНА
ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ
Кмет на община
1
Заместник кмет
1
Кметове на кметства
6
Кметски наместници
6
Общо:
14
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНО
ОБЩО:
40
В т.ч.:
ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Секретар на община
1
Главен архитект
0.5
Служител по сигурността и информацията, ГЗ и ОМП
1
Секретар на МКБППМН
1

=2=
Общо:
3.5 – 8.7%
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административно правно информационно обслужване и
човешки ресурси”
Общо Обща администрация:
13.5 – 33.8%
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Устройство на територията, строителство и управление на
общинската собственост”
11
Дирекция ”Финансова счетоводна дейност и местни приходи” 12
Общо Специализирана администрация:
23 -57.5%

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
13.Докладна записка относно отпускане на общинската субсидия на
читалище „Просвета” гр.Камено за филиал читалище „Искра” с.Винарско.
15………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….........
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отпускане на общинската субсидия на читалище „Просвета” гр.Камено за
филиал читалище „Искра” с.Винарско.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 500 /петстотин/
лв. на Читалище „Просвета” Камено за филиал на читалище с.Винарско за
85 годишния юбилей.
2.Сумата в размер на 500 лв. да бъде намалена от Строителната
програма на с.Винарско, дейност 606 „Изгр. р-т и поддържане на уличната
мрежа” по § 10-15 8чакълиране/.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
14.Докладна записка относно пренасочване на гласуваните средства за
празника на с.Свобода за 2012 г.
15…………………………………………………………………………………….
18………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
пренасочване на гласуваните средства за празника на с.Свобода за 2012 г.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие плануваните средства в размер
на 1 000 /хиляда/ лева отпуснати за празника на селото да бъдат
пренасочени за довършителни дейности на детска площадка в с.Свобода.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
15.Докладна записка относно дофинансиране с местни приходи безплатните
превози на децата и учениците до 16 год. възраст.
18………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
дофинансиране с местни приходи безплатните превози на децата и учениците
до 16 год. възраст.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дофинансира с местни приходи безплатните
превози на децата и учениците до 16 год. възраст, както следва:
1.1.За специализиран и собствен превоз:
- с автомобили до 22 места – с 0,25 лв./км. общ пробег;
- с автомобили над 22 места – с 0,38 лв./км. общ пробег
2.Дофинансирането се отнася за периода от началото на учебната
2012/2013 год.
3.Определя сума за дофинансиране в размер на 5 500 лв.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
16.Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение към 30
юни 2012г., Актуализация на БЮДЖЕТ 2012, Извънбюджетните сметки и
фондове и Строителната програма на ОБЩИНА Камено.
18………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане отчета за касовото изпълнение към 30 юни 2012г., Актуализация на
БЮДЖЕТ 2012, Извънбюджетните сметки и фондове и Строителната програма
на ОБЩИНА Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ , 1
глас „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
І.Приема отчета за касовото изпълнение към 30.06.2012г. на БЮДЖЕТ
2012 , както следва:
1.Приходи за държавни дейности 1 661 153 лв. Приложение №1.
2.Разходи за държавни дейности 1 661 153 лв. Приложение №2.
3.Приходи за местни дейности 1 514 148 лв. Приложение №1.
4.Разходи за местни дейности 1 459 060 лв. Приложение №4.
5.Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински средства
55 088 лв. Приложение №3.
6.Приема отчета на Строителна програма към 30.06.2012г. Приложение
№6.
7.Приема справка за отчета към 30.06.2012г. на извънбюджетната
сметка. Приложение №5.
ІІ.Приема актуализация на БЮДЖЕТ 2012г., както следва:
1.По прихода в делегираните от държавата дейности 3 790 774 лв.
Приложение №1.
2.По прихода в местни дейности в размер на 3 821 587 лв. Приложение
№1.

=2=
Собствени приходи
- 3 302 979 лв.
-Обща изравнителна субсидия
- 575 600 лв.
в т.ч.зимно почистване
- 15 200 лв.
-Целева субсидия за капиталови разходи
- 123 900 лв.
-Погашение на дългосрочни заеми
- -47 619 лв.
-Вноска лизинг
- 12 271 лв.
-Вноски ДДС
- 70 000 лв.
-Вноски данък от стопанска дейност
- -14 000лв.
-Друго финансиране/отчисления ТБО/
- -91 915 лв.
-Преходен остатък
- 30 371 лв.
3.По разхода в делегирана от държавата дейности
3 790 774 лв.
Приложение №2.
4.По разхода в държавните дейности дофинансирани с местни приходи
182 864 лв. Приложение №3.
5.По разхода в местните дейности 3 683 723 лв. Приложение №4.
6.Приема Справка за актуализация на извън бюджетна сметка на
Община Камено по БЮДЖЕТ 2012 г. Приложение №5.
7.Приема Строителна програма на Община Камено в размер на 1 134 204
лв., в т.м. целеви 123 900 лв. Приложение №6.
8.Приема Справка за извършване на корекции в капиталовите разходи,
финансирани със средства от целева субсидия. Приложение №7.
9.Приема Справка за извършване на корекции в капиталовите разходи,
финансирани със собствени бюджетни средства. Приложение №8.
10.Приема Справка за извършване на корекции в капиталови разходи,
финансирани от „ИБН и ИБС”. Приложение №9.
11.Приема Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от
приходи по §40-00-Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи.Приложение №10.
12.Приема актуализация на общински дълг. Приложение №11.
13.Приема ПЛАН-СМЕТКА на основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ.
Приложение №12.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 26.07.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10……………………………………………………………………………………
15…………………………………………………………………………………...
17.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен
план на обект:”Външно ел.захранване на базова станция BGS0169 в ПИ 050049,
местност „Свети Георги” в землището на с.Черни връх, общ.Камено”.
18………………………………………………………………………………….
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен план на обект:”Външно
ел.захранване на базова станция BGS0169 в ПИ 050049, местност „Свети
Георги” в землището на с.Черни връх, общ.Камено”.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план на обект:
„Външно ел.захранване на базова станция BGS0169 в ПИ 050049, местност
„Свети Георги” в землището на с.Черни връх, Община Камено”.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

