ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………..
2.Докладна записка относно приемане план за работата на Общински съвет
Камено за І-то шестмесечие на 2013 година.
3……………………………………………………………………………………..
5….............................................................................................................................
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане план за работата на Общински съвет Камено за І-то
шестмесечие на 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема и одобрява плана за работата на
Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1................................................................................................................................
3.Докладна записка относно отчет за дейността на отдел „Управление на
общинската собственост” през 2012 година /към 30.11.2012 година/.
4……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
15……………………………………………………………………………………
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за дейността на отдел „Управление на общинската собственост” през
2012 година /към 30.11.2012 година/.
След направеното гласуване с 13 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на отдел
„Управление на общинската собственост” през 2012 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на поземлен
имот от общинския поземлен фонд.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15………………………………………………………………………………….....
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от общинския поземлен
фонд.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени
начинът на трайно ползване на Поземлен имот № 060026 ( нула шест
нула нула две шест) в землището на с. Трояново с площ от 13,011 дка (
Тринадесет дка и единадесет квадратни метра) от начин на трайно
ползване “Нива ” в начин на трайно ползване “Гробище”. Категорията
на земята при неполивни условия е четвърта. Имотът се намира в
местността “Изията” при граници както следва: №000192- полски път;
№000239- гробище; №060008- нива; №000299- дере; №060025- нива.
2.Задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на
промяната на начина на трайно ползване на имота “Гробище”
в
картата за възстановената собственост чрез Общинската служба по
земеделие гр. Камено
Обявявам Скицата на поземления имот като неразделна част от
решението.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно отмяна на разрешение за настаняване в
земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на собственици и
наследници с възстановени имоти съгласно съдебни решения.
6….............................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….....

ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет Община Камено относно
отмяна на разрешение за настаняване в земеделски земи от общинския
поземлен фонд /ОПФ/ на собственици и наследници с възстановени имоти
съгласно съдебни решения.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено отменя свое решение по точка ІІ.3.тринадесета точка от дневния ред от заседание от 20.09.2012 година,
обективирано в протокол № 13 /20.09.2012 год. на Общински съвет Камено,
което е със следното съдържание:
“ІІ.Наследниците на Георгина Жекова Шошлекова- Елена Маркова
Гросети и Иван Марков Шошлеков да бъдат настанени в следните имоти,
частна общинска собственост в землището на с. Вратица:
3.Имот №043075- /Нула четири три нула седем пет/- нива с площ
4,806 дка /Четири дка, осемстотин и шест кв. м/ в землището на с. Вратица,
категория на земята при неполивни условия- трета. Имотът се намира в
местността “Хаджийски път” при граници и съседи: Землищна граница;
№000003- полски път; №043076- полска култура на насл. на Иван Тодоров
Бояджиев; №043042- полска култура на общинска земя с. Вратица.
Средната цена на земеделските земи от трета категория в
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землището на
с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
675,00 лв. на дка (Шестстотин седемдесет и пет лв.). Цената на целия
поземлен имот №043075 е: 4,806 дка х 675,00 лв.= 3 244 лв. (Три хиляди
двеста четиридесет и четири лв.).”
ІІ.Общински съвет Камено разрешава
на Наследниците на
Георгина Жекова Шошлекова да бъдат настанени в следните имоти,
частна общинска собственост в землището на с. Вратица:
1.Имот №032001- /Нула три две нула нула едно/- полска култура с
площ 3,263 дка /Три дка, двеста шестдесет и три кв. м/ в землището на с.
Вратица, категория на земята при неполивни условия- четвърта. Имотът
се намира в местността “До село” при граници и съседи: №032026полска култура на Новак Стоянов Новаков; №000102- жил. територия
на село Вратица; №032030- полска култура на “С. И. Г” ООД; №000072полски път на община Камено- полски пътища, дерета;
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землище с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три). Цената на целия
поземлен имот №032001 е: 3,263 дка х 593,00 лв.= 1 934,96 лв. ( Хиляда
деветстотин тридесет и четири лв. и 96 стотинки).
2.Имот №036021- /Нула три шест нула две едно/- полска култура с
площ 1,240 дка /Един дка, двеста и четиридесет кв. м/ в землището на с.
Вратица, категория на земята при неполивни условия- четвърта. Имотът
се намира в местността “Мантарлък” при граници и съседи: №036020полска култура на Стоянка Добрева Петканова и др.; №000088- полски път
на община Камено- полски пътища, дерета; №036009- полска култура на
“Росагрофон” ООД .
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землище с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три). Цената на целия
поземлен имот №036021
е: 1,240 дка х 593,00 лв.= 735,32 лв. (
Седемстотин тридесет и пет лв. и 32 стотинки).
Цената на горепосочените имоти №032001 и №036021 е 2 670,28 лв.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………..
6.Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху части от недвижими имоти-частна общинска собственост за срок от 10
години на основание чл.39 от ЗОС и предоставяне за безвъзмездно управление
на имоти-публична общинска собственост.
7……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………….
15…...........................................................................................................................
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет Община Камено относно
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от недвижими
имоти-частна общинска собственост за срок от 10 години на основание чл.39 от
ЗОС и предоставяне за безвъзмездно управление на имоти-публична общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І. Да се включат в частта за имотите, които община Камено има намерение
да учреди вещни права в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2012 г.”, следните недвижими имоти:
1. Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 75 от 30.10.1997
г., представляващ помещение с площ 96 кв.м. с адрес гр.Камено, ул.Георги
Димитров.
2. Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 43 от 30.10.1997
г., представляващ помещение с площ 35 кв.м. с адрес гр.Камено,
ул.Освобождение
3. Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 237 от 13.02.2006
г. представляващ помещение с площ 50 кв.м. с адрес с. Кръстина, улица Първа,
№ 17;
4. Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 30 от 30.10.1997
г., представляващ помещение с площ 30 кв.м. с адрес с.Вратица, бивш
Фурнокомбинат
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5. Недвижим имот частна общинска собственост, ., АОС № 74 от 30.10.1997
г. представляващ помещение с площ 55 кв.м. с адрес с.Трояново, ул.Стефан
Караджа № 7, бивша административна сграда на ТКЗС
6. Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 80 от 30.10.1997
г. представляващ помещение с площ 70 кв.м. с адрес с. Русокастро, ул.Цвятко
Радойнов № 8, Читалище;
7. Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 127 от 12.11.2002
г. представляващ помещение с площ 100 кв.м. с адрес с. Тръстиково
8. Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 55 от 30.10.1997
г. представляващ помещение с площ 28.30 кв.м. с адрес гр.Камено, ул.Неделчо
Камбов № 3 на първи етаж на двуетажна масивна сграда.
ІІ. 1.Общински съвет Камено на основание чл. 12 ал.4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.13 Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и чл. 21, ал.8
от ЗМСМА предоставя за безвъзмездно управление за срок от 10 години, както
следва:
1.1/ На Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 - Камено” със седалище и
адрес на управление гр.Камено, ул.Освобождение № 101 представлявано от
Митка Иванова Маринова :
1.1.1/ Недвижим имот публична общинска собственост, . АОС № 126 от
02.08.2001 г., представляващ помещение с площ 90 кв.м. с адрес с. Винарско
1.1.2/ Недвижим имот публична общинска собственост, АОС № 88 от
30.10.1997 г. представляващ помещение с площ 52 кв.м. с адрес с.Ливада в
сградата на Кметско наместничество.
1.1.3/ Недвижим имот публична общинска собственост, АОС № 90 от
30.10.1997 г. представляващ помещение с площ 25 кв.м. с адрес с.Полски извор в
сградата на Кметско наместничество.
1.1.4/ Недвижим имот публична общинска собственост, АОС № 92 от
30.10.1997 г. представляващ помещение с площ 17.50 кв.м. с адрес с. Черни връх
в сградата на кметството.
1.1.5/ Недвижим имот публична общинска собственост, АОС № 95 от
30.10.1997 г. представляващ помещение с площ 50 кв.м. с адрес с.Константиново,
сградата на Читалище
1.2/ На Сдружение на диабетиците „Пламък на надеждата”, гр. Камено, със
седалище и адрес на управление гр.Камено, ул.Георги Димитров № 15,
представлявано от Иванка Стойчева Мирянова :
Недвижим имот публична общинска собственост, АОС № 49 от 30.10.1997
г. представляващ две помещения помещение с площ 34 кв.м. и 32 кв.м с адрес
гр.Камено, ул.Митко Палаузов № 10 находящо се на първи етаж в сградата на
Поликлиниката.
1.3/ На Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот”, гр.
Камено, със седалище и адрес на управление гр.Камено, ул.Никола Вапцаров
№ 46 представлявано от Пенка Тенева Иванова :
Недвижим имот публична общинска собственост, АОС № 49 от 30.10.1997
г. представляващ помещение с площ 17.36 кв.м. , с адрес гр.Камено, ул.Митко
Палаузов № 10 находящо се на втори етаж в сградата на Поликлиниката.

2. Възлага на кмета на кмета на община Камено да сключи договори за
предоставяне право на безвъзмездно управление за срок от 10 години със
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посочените в т. 1 на настоящото решение сдружения при следните условия за
ПОЛЗВАТЕЛЯ:
1. Да ползва предоставения имот само по предназначение.
2.Да не отдава имота за ползване на трети лица без съгласието на
собственика.
3. Да спазва противопожарните и санитарно-хигиенни норми при
експлоатацията на обектите.
4. Да осигурява постоянен свободен достъп на служителите на Община
Камено до имота за осъществяване на текущ контрол.
5. Да поддържа в добро състояние общинския имот по т.1 и след изтичане
на договора да върне имота на общината в състояние, отговарящо на
изискванията за ползване по предназначение.
6. Да ползва предоставения имот с грижата на добър стопанин.
7. Направените в имота подобрения са собственост на Община Камено и
Ползвателят няма право на обезщетение за същите.
8. При прекратяване на договора да предаде на Община Камено обекта в
добро състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението.
Състоянието на обекта към момента на предаването се удостоверява с
приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на страните.
9. При неизпълнение от страна на Ползвателя на задълженията му по
договора, собственикът има право да развали едностранно и без предизвестие
договора. В този случай Ползвателят не може да кандидатства за ползване на
същия имот.
ІІІ. 1.Общински съвет Камено на основание чл. 39, ал.4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.51, ал.4 Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост
от и чл. 21, ал.8 от ЗМСМА учредява безвъзмездно право на ползване за срок от
10 години, както следва:
1.1/ На Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 - Камено” със седалище и
адрес на управление гр.Камено, ул.Освобождение № 101 представлявано от
Митка Иванова Маринова :
1.1.1/ Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 75 от
30.10.1997 г., представляващ помещение с площ 96 кв.м. с адрес гр.Камено, ул.
1.1.2/ Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 43 от
30.10.1997 г., представляващ помещение с площ 35 кв.м. с адрес гр.Камено, ул.
1.1.3/ Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 237 от
13.02.2006 г. представляващ помещение с площ 50 кв.м. с адрес с. Кръстина,
улица Първа, № 17;
1.1.4/ / Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 30 от
30.10.1997 г., представляващ помещение с площ 30 кв.м. с адрес с.Вратица
1.1.5/ Недвижим имот частна общинска собственост, ., АОС № 74 от
30.10.1997 г. представляващ помещение с площ 55 кв.м. с адрес с.Трояново,
бивша сграда на ТКЗС
1.1.6/ Недвижим имот частна общинска собственост, АОС № 80 от
30.10.1997 г. представляващ помещение с площ 70 кв.м. с адрес с. Русокастро,
Читалище

1.1.7/ Недвижим имот частна общинска собственост, представляващ
помещение с площ 100 кв.м. с адрес с. Тръстиково
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1.2/ На Дружество на инвалида „Лейди Даяна”, гр. Камено със седалище и
адрес на управление гр.Камено, ул.Неделчо Камбов № 3, представлявано от
Стефка Костова Славова -Недвижим имот частна общинска собственост, АОС
№ 55 от 30.10.1997 г. представляващ помещение с площ 28.30 кв.м. с адрес
гр.Камено, ул.Неделчо Камбов № 3 на първи етаж на двуетажна масивна сграда.
2. Възлага на кмета на община Камено да сключи договори за учредяване
на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години по реда на чл.39 от ЗОС
и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост със посочените в т. ІІІ.1 на настоящото решение
сдружения.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно заявление от „АНДЕЗИТ” ООД с вх.№54-00169/04.12.2012г. с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ във връзка с
обект: „Разширение на добивните работи в концесионната площ на находище
„Новоселци ІІІ” за добив на строителни материали – кариерен пясък” в ПИ
026013, по КВС на землище с.Константиново, Община Камено и одобряване на
задание за проектиране, придружено с документи за собственост, скица и
заданието съгласно чл.125 от ЗУТ.
8……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от „АНДЕЗИТ” ООД с вх.№54-00-169/04.12.2012г. с искане за
разрешение за изработване на ПУП-ПЗ във връзка с обект: „Разширение на
добивните работи в концесионната площ на находище „Новоселци ІІІ” за добив
на строителни материали – кариерен пясък” в ПИ 026013, по КВС на землище
с.Константиново, Община Камено и одобряване на задание за проектиране,
придружено с документи за собственост, скица и заданието съгласно чл.125 от
ЗУТ.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното задание и
РАЗРЕШАВА на заинтересованите лица изработването на ПУП-ПЗ за
обект: „Разширение на добивните работи в концесионната площ на
находище „Новоселци ІІІ” за добив на строителни материали – кариерен
пясък” в ПИ 026013, по КВС на землище с.Константиново, Община
Камено.
Предвижданията на ПУП-ПЗ да се съобразят със съществуващата

инфраструктура и пътни връзки.
=2=
ПУП-ПЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на
Наредба №8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми.
ПУП да се изготви от името и за сметка на собствениците на имота.
Настоящото Решение да ес счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочения имот.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно обект „Кравеферма до 100 бр.животни” в ПИ
028021, м.”Бельовите круши” землище с.Константиново, за предварително
съгласие на Общинския съвет за определяне на площадка и трасе по смисъла на
чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
9…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
обект „Кравеферма до 100 бр.животни” в ПИ 028021, м.”Бельовите круши”
землище с.Константиново, за предварително съгласие на Общинския съвет за
определяне на площадка и трасе по смисъла на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава, предварително съгласие за определяне
на трасе за прокарването на кабел 20 кV през имот: ПИ 000200- полски
път, във връзка с ПУП-ПЗ за ПИ 028021, м.”Бельовите круши”, землище
с.Константиново, Община Камено, Област Бургас.
2.Общински съвет Камено дава, предварително съгласие за трасе на
водопровод-трасето преминава през следните имоти общинска и държавна
собственост: ПИ 000200-полски път, ПИ 000151-отводнителен канал, ПИ
000141-вр.неизползвана орна земя, ПИ 000137-отводнителен канал, ПИ
000148- пасище, мера, ПИ 000118-предпазна дига, ПИ 000098р.Русокастренска, ПИ 101011-стопански двор, във връзка с ПУП-ПЗ за ПИ
028021, м.”Бельовите круши”, землище с.Константиново, Община Камено,
Област Бургас.
3.Общински съвет Камено дава право да ес ползват полските пътища за
достъп, във връзка с ПУП-ПЗ за ПИ 028021, м.”Бельовите круши”,
землище с.Константиново, Община Камено, Област Бургас.

ВЯРНО:
ОБЩИНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
СЪВЕТ
КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9.Докладна записка относно приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите и
разходите за дейност „Чистота” за 2013 г. на Община Камено.
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите и разходите за дейност „Чистота”
за 2013 г. на Община Камено.
След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с 13
гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема План-сметката за приходите и
разходите за дейност „Чистота” за 2013 г. на Община Камено съгласно
Приложение №1.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10.Докладна записка относно 1.Утвърждаване числеността на персонала по
ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в
ОБЩИНА КАМЕНО за бюджетната 2013 година. 2.Утвърждаване числеността
на персонала в Други дейности по образованието за бюджетната 2013г.
11…………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
1.Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС
212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в ОБЩИНА КАМЕНО за бюджетната
2013 година. 2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности по
образованието за бюджетната 2013г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.1/Общински съвет Камено утвърждава за бюджетната 2013г. в
Общинска администрация Камено:
- 5 бройки денонощни дежурни в делегираната от държавата
функция „Отбрана и сигурност”;
- 2 бройки охранител и техник в Пункт за управление, към
делегираната от държавата функция „Отбрана и сигурност”;
1.2/ - ½ бройка чистач в сградата на Дейност „СУП”.
1.3/ - 4 бройки във функция „Образование” дейност ЦДГ.
1.4/ - 1 и ½ бройки в дейност „Чистота”.
2./ - 3 бройки в „Други дейности по образованието”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11.Докладна записка относно изплащане на допълнително възнаграждение в
общинските дейности и държавните дейности, дофинансирани с общински
приходи и читалища за 2012 г. в ОБЩИНА КАМЕНО.
12…………………………………………………………………………………..
15……………………………………………………………………………………
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изплащане на допълнително възнаграждение в общинските дейности и
държавните дейности, дофинансирани с общински приходи и читалища за 2012
г. в ОБЩИНА КАМЕНО.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие да се начисли и изплати с
работната
заплата
за
месец
Декември
2012г.
допълнително
възнаграждение в размер на 100/сто/лв., изчислени пропорционално на
отработените дни към 30.11.2012г. на работниците и служителите, които са
в трудови правоотношения към 30.11.2012г. във всички общински
дейности и държавните дейности, дофинансирани с общински приходи и
читалища.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
11…………………………………………………………………………………….
12.Докладна записка относно постъпило искане вх.№57/20.11.2012г. в
Общински съвет Камено от кмета на с.Черни връх за провеждане на местен
референдум.
13…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от Председателя на Постоянната комисия по „Законност,
обществен ред, финансово-икономическа дейност, Европейски фондове и
програми” относно постъпило искане вх.№57/20.11.2012г. в Общински съвет
Камено от кмета на с.Черни връх за провеждане на местен референдум.
След направеното гласуване с 10 гласа „ЗА“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено не приема предложението за провеждане на
референдум за отделяне на с.Черни връх от община Камено и
присъединяването му към община Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
13.Докладна записка относно приемане допълнение на структурата на
Община Камено.
14………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане допълнение на структурата на Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема увеличаване числеността на
персонала в Б/ Изпълнителни дейности в структурата на Община Камено в
дейност „Общинска администрация” /дофинансиране/ с 1 бр. считано от
01.01.2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………....
14.Докладна записка относно закупуване на лекотоварен автомобил за
нуждите на Домашен социален патронаж с.Русокастро.
15………………………………………………………………………………….

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален
патронаж с.Русокастро.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено упълномощава Кмета на общината да закупи
лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж с.Русокастро в
рамките до 18 000 лв. с ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 18.12.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15.Докладна записка относно сключване на договор между „Булгаргаз” ЕАД
София и „Камено-газ” ЕООД за доставка на природен газ.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
сключване на договор между „Булгаргаз” ЕАД София и „Камено-газ” ЕООД за
доставка на природен газ.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено упълномощава Управителя на „Камено-газ”
ЕООД да води преговори за сключване на възможно най-изгоден договор.
2.Общински съвет Камено, дава съгласие „Камено-газ” ЕООД да
обезпечи задълженията по договор за банкова гаранция или кредитен
договор за овърдрафт с избрана по надлежния ред банка, във връзка с
обезпечаване на задълженията по договор за доставка на природен газ за
2013г. с обществения доставчик.

ВЯРНО:

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

