ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно определяне размера на средствата за СБКО на
работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2013
година.
2……………………………………………………………………………………..
10….............................................................................................................................
20………………………………………………………………………………….....
28…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по
трудови правоотношения в Община Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя разходите за СБКО в размер на 3% на
база начислените средства за фонд РЗ за 2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1................................................................................................................................
2.Докладна записка относно определяне размера на средствата за работно
облекло на служители по трудови и служебни правоотношения за
организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2013 година.
3……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………...
20…………………………………………………………………………………....
28……………………………………………………………………………………
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
размера на средствата за работно облекло на служители по трудови и служебни
правоотношения за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2013
година.
След станалите разисквания с 15 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено определя средствата за работно облекло и
обувки в размер на 250/двеста и петдесет/ лева на служители по трудови
правоотношения в бюджетните дейности към Община Камено за
бюджетната 2013 година.
ІІ.Общински съвет Камено определя средства за работно облекло и
обувки в размер на 250/двеста и петдесет/ лева на държавните служители
на ръководни длъжности и 150/сто и петдесет/ лева на експертни
длъжности, на основание чл.28 ал.1 и ал.2 от Наредбата за служебно
положение на държавните служители.
ІІІ.За дейност „ДВУИ”-медицински персонал в т.ч. за работни чехли и
медицински престилки.
ІV.Други дейности-БКС и Чистота и др.
- Шофьори и работници - БКС
срок на износване
1.Работен костюм 2 бр. по 36 лв.
1 год.
2.Ватиран костюм 1 бр. по 75 лв.
3 год.
3.Гумени ботуши 1 чф. по 15 лв.
2 год.

=2=
4.Обувки 2 чф. по 25 лв.
1 год.
5.Шапки/зимна и лятна/2 бр. по 5 лв.
1 год.
- Шофьори и работници-Чистота
1.Престилки/раб.костюм 2бр. по 36 лв.
1 год.
2.Ватиран костюм 1 бр. по 75 лв.
3 год.
3.Гумени ботуши 1 чф. по 15 лв.
2 год.
4.Обувки 2 чф.по 25 лв.
1 год.
5.Шапки/зимна и лятна/2бр. по 5 лв.
1 год.
V.За всички ½ щатни бройки по ½ от средствата за работно облекло за
съответния щат.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно определяне размера за поевтиняване разходите
на пътуващите служители за 2013 година.
4……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
20………………………………………………………………………………….....
28…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне размера за поевтиняване разходите на пътуващите служители за
2013 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си на пътуващите служители
и работници, които имат право на транспортни разходи от местоживеене
до месторабота и обратно, да бъдат изплащани билети или карти в размер
на 90% от средствата за автобусен или железопътен транспорт, а на
педагогическият персонал 100% по железопътния транспорт и 85% по
автобусния транспорт.
2.Средствата за пътуване с билети да не превишават средствата за
пътуване с карта освен в случаите, когато не е възможно издаването на
карта.
3.Упълномощава Кмета на Общината да утвърди списък на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи от
местоживеене до месторабота и обратно за 2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно определяне представителните разходи на Кмета
на Община Камено за 2013 година.
5….............................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
20………………………………………………………………………………….....
28…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж. Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне представителните разходи на Кмета на Община Камено за 2013
година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя представителни разходи на Кмета на
Община Камено за Бюджетната 2013 година в размер на
14 000/четиринадесет хиляди/ лева в т.ч. на кметовете на кметства с над
500 жители по 550/петстотин и петдесет/ лева и на кметове на кметства с
под 500 жители по 330/триста и тридесет/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно определяне средствата за подпомагане разходите
за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община
Камено за 2013 година.
6……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………….
20…...........................................................................................................................
28……………………………………………………………………………………
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж. Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне средствата за подпомагане разходите за погребения с източник на
финансиране общинските приходи в Община Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя размера на средствата за подпомагане
на разходите за погребение на жителите на Община Камено с източник на
финансиране общински приходи на самотни лица, без близки и роднини,
безпризорни, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в Отдел „Социално подпомагане” Камено и ветераните от
войните при Община Камено за 2013 година, както следва:
Превоз с Форд – 12.40 лв.
Изкоп на гроб – 23.92 лв.
Тъжен ритуал – 12.00 лв.
Ковчег
- 88.80 лв.
Общо:137.12 лв.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно определяне финансова помощ за празника на
всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските
празници за 2013 година.
7……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………….................
20…………………………………………………………………………………….
28…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонева- Кмет на Община Камено относно
определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на
Община Камено и организиране на общинските празници за 2013 година.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2013 година сумата от
25 400/двадесет и шест хиляди и четиристотин/ лева за финансова помощ
за бюджетната 2013г. в т.ч.
- На всяко село по 1 000/хиляда/ лева за организиране празника на
селото- общия размер – 11 000 лева.
- Организиране на общинските празници – 14 400/четиринадесет
хиляди и четиристотин/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно утвърждаване Календара на основните културни
мероприятия на Община Камено за 2013 година.
8…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….........
28………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
утвърждаване Календара на основните културни мероприятия на Община
Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено утвърждава Календара на основните културни
мероприятия на Община Камено за 2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно определяне размера на общинската субсидия за
читалище „Просвета” гр.Камено, читалище „Просвета” с.Черни връх, читалище
„Пробуда” с.Константиново и читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за 2013
година.
9…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….........
28………………………………………………………………………………….
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне размера на общинската субсидия за читалище „Просвета”
гр.Камено, читалище „Просвета” с.Черни връх, читалище „Пробуда”
с.Константиново и читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за 2013 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя 9 900/девет хиляди и деветстотин/
лева общинска субсидия по Читалища за 2013 год.,както следва:
Читалище „Просвета” Камено
книги
2 000 лв.
Читалище „Просвета”с.Черни връх
книги
300 лв.
Читалище „Пробуда”с.Константиново книги
300 лв.
Читалище „Съзнание 2009 с.Русокастро книги
300 лв.
Читалище „Просвета” Камено за издръжка на ансамбъл 4 000 лв.
Читалище „Просвета” с.Черни връх за културни мероприятия и разходи
за съставите 1 000 лв.
Читалище „Пробуда”с.Константиново за културни мероприятия и
разходи за съставите 1 000 лв.
Читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за културни мероприятия и
разходи за съставите 1 000 лв.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
9.Докладна записка относно определяне на финансова помощ за награден
фонд за спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община
Камено за 2013 година.
10…………………………………………………………………………………..
20…………………………………………………………………………………..
28…………………………………………………………………………………..
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на финансова помощ за награден фонд за спортни мероприятия в
съответствие със спортния календар на Община Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя финансова помощ в размер на
4 400/четири хиляди и четиристотин/ лева награден фонд за спортни
мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за
2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10.Докладна записка относно определяне субсидия на Футболните клубове и
„Велоклуб-Златна крепост” от Община Камено за 2013 година.
11…………………………………………………………………………………..
20……………………………………………………………………………………
28…………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне субсидия на Футболните клубове и „Велоклуб-Златна крепост” от
Община Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на
18 000/осемнадесет хиляди/ лева на ФК „Камено” гр.Камено за 2013 година.
2.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 10 000/десет
хиляди/ лева на ФК „Русокастро” с.Русокастро за 2013 година.
3.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 4 000 /четири
хиляди/ лева на ФК „Бургос” с.Ливада за 2013 година.
4.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 500 /петстотин/
лева на „Велоклуб- Златна крепост”с.Русокастро за 2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
11.Докладна записка относно определяне на субсидия на дружеството ШахБридж Клуб Камено за 2013 година.
12…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
28…………………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев – Кмет на Община Камено относно
определяне на субсидия на дружеството Шах-Бридж Клуб Камено за 2013
година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2013 година субсидия в
размер на 2 200/две хиляди и двеста/ лева на дружеството Шах-Бридж-Клуб
Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
12.Докладна записка относно финансиране на Районно управление на
полицията Камено и областна дирекция на МВР Бургас-специализирано
полицейско управление за 2013 година.
13………………………………………………………………………………….
20………………………………………………………………………………….
28………………………………………………………………………………….

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
финансиране на Районно управление на полицията Камено и областна дирекция
на МВР Бургас-специализирано полицейско управление за 2013 година.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено отпуска финансова помощ в размер на
21 300/двадесет и една хиляди и триста/ лева на Районно управление на
полицията Камено за 2013 год., в т.ч.:
- 13 200 лева за поемане част от пътните разноски на служителите на
Районно управление на полицията Камено за 2013 година/да бъдат
изплащани карти в размер на 90% от средствата за автобусен
транспорт/.
- 7 400 лева за ГСМ на Районно управление на полицията Камено за
2013 година.
2. Общински съвет Камено отпуска финансова помощ в размер на
700/седемстотин/ лева за ГСМ на Областна дирекция на МВР Бургасспециализирано полицейско управление за 2013 година.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
13.Докладна записка относно определяне финансова помощ на клубовете на
пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, клуб на Първична съюзна
организация на слепите, тракийските дружества, дружество на учителитепенсионери, сдружение „Пламък на надеждата”, сдружение на онкоболните
„Надежда за живот”, ветераните от войните и фондация „Русокастрон” в
Община Камено за 2013 година.
14…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
28…………………………………………………………………………………….
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне финансова помощ на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида
„Лейди Даяна”, клуб на Първична съюзна организация на слепите, тракийските
дружества, дружество на учителите-пенсионери, сдружение „Пламък на
надеждата”, сдружение на онкоболните „Надежда за живот”, ветераните от
войните и фондация „Русокастрон” в Община Камено за 2013 година.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2013 година финансова
помощ както следва:
1.Клубовете на пенсионера – 11 000/единадесет хиляди/ лева в т.ч. за
Общински съвет на пенсионера Камено – 500/петстотин/ лева.
2.Клуб на инвалида „Лейди Даяна” – 5 500/пет хиляди и петстотин/ лева.
3.Клуб на Първичната съюзна организация на слепите – 2 000/две
хиляди/ лева.
4.Тракийско дружество гр.Камено – 930/деветстотин и тридесет/ лева.
5.Тракийско дружество с.Полски извор – 530/петстотин и тридесет/ лева.
6.Тракийско дружество с.Ливада – 530/петстотин и тридесет/ лева.

=2=
7.Тракийско дружество с.Тръстиково – 530/петстотин и тридесет/ лева.
8.Дружество на учителите-пенсионери – 930/деветстотин и тридесет/
лева.
9.Сдружение „Пламък на надеждата” – 4 000/четири хиляди/ лева.
10.Сдружение на онкоболните „Надежда за живот” – 2 000/две хиляди/
лева.
11.Ветераните от войните по случай 9-ти май- ден на Победата над
Фашистка Германия – 240/двеста и четиридесет/ лева.
12.Фондация „Русокастрон” – 20 000/двадесет хиляди/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
14.Докладна записка относно определяне финансова помощ на Храм
„Св.Георги” Камено.
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
28…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне финансова помощ на Храм „Св.Георги” Камено.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2013 година финансова
помощ на Храм „Св.Георги” Камено в размер на 8 000/осем хиляди/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно определяне режийни разноски за
ученическото хранене в общинските училища.
16…………………………………………………………………………………
20…………………………………………………………………………………
28…………………………………………………………………………………
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне режийни разноски за ученическото хранене в общинските училища.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие за поевтиняване на
ученическото столово хранене в размер на 0.10 лв. за закуска на ден на
всеки ученик и 1.20 лв. за обяд на ден на учениците, които са на
целодневна организация на учебния ден.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………...
16.Докладна записка относно дофинансиране с местни приходи безплатните
превози на децата и учениците до 16 год.възраст.
17…………………………………………………………………………………...
20…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………...

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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 направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дофинансира с местни приходи разликата от
предоставените средства от централния бюджет безплатните превози на
децата и учениците до 16 год. възраст, както следва:
-с автомобили до 22 места – до 1.68 лв./км. общ пробег;
-с автомобили над 22 места – до 2.28 лв./км. общ пробег.
2.Дофинансирането се отнася за бюджетната 2013 година.
3.Определя сума за дофинансиране в размер до 17 000 лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………...
17.Докладна записка относно постъпило заявление от наследници на
Иванчо Маринов Драганов за прекратяване на съсобственост между тях и
община Камено.
18……………………………………………………………………………….......
20…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………...
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от наследници на Иванчо Маринов Драганов за
прекратяване на съсобственост между тях и община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2013 година”, следният имот : 10 кв.м. ид.ч. от УПИ Х-139 в
квартал 10, по плана на гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 840 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Иванчо Маринов Драганов, чрез продажба на общинската
част от имота, състояща се от 10 кв.м. ид.ч. от УПИ Х-139 в квартал 10, по
плана на гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 840 кв.м., на цена 80.00
(осемдесет) 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
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………...
18.Докладна записка относно постъпило заявление от наследници на
Кръстина Костова Желева за прекратяване на съсобственост между тях и
община Камено.
19…………………………………………………………………………………...
20…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………...
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от наследници на Кръстина Костова Желева за
прекратяване на съсобственост между тях и община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2013 година”, следният имот : 195 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІХ-29 в
квартал 17, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 1 200 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Кръстина Костова Желева, чрез продажба на общинската
част от имота, състояща се от 195 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІХ-29 в квартал 17,
по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1 200
кв.м., на цена 1 560.00 (хиляда петстотин и шестдесет) 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
ПРОТОКОЛ
№ 18

КАМЕНО

Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………...
19.Докладна записка относно определяне на начални тръжни цени за
отдаване под наем на имоти общинска собственост.
20…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………..
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на имоти общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2013 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем-стоматологичен кабинет № 22, находящ се на
втори етаж в поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
2.Да се проведe публичeн търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 (пет) години
при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
-стоматологичен кабинет № 22, находящ се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
Начална тръжна цена-17.16 (седемнадесет лева и шестнадесет
стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване–1.70 (един лев и седемдесет стотинки) лева,
без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.70 (един лев и
седемдесет стотинки) лева, без ДДС.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и
да сключи договор за наем със спечелилия участник.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………...
20.Докладна записка относно приемане на Програма за управление на
общинската собственост за 2013 година.
21…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2013
година.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Програма
собствеността на община Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

за

управление

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

на

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………...
21.Докладна записка относно приемане на наредба по чл.196 ал.5 от Закона
за устройство на територията за принудително изпълнение на заповеди за
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях.
22…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………..
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на наредба по чл.196 ал.5 от Закона за устройство на територията за
принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или
премахване на строежи или части от тях.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и § 69 от Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията /обн. – ДВ бр.61 от 2007г., в сила от 27.07.2007г./
Общинският съвет Камено приема Наредба за принудителното изпълнение
за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях
на територията на община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………...
22.Докладна записка относно годишен отчет по изпълнението на „Програма
за управление на община Камено за периода 2011-2015 година”.
23…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………..
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
годишен отчет по изпълнението на „Програма за управление на община Камено
за периода 2011-2015 година”.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.5 от
ЗМСМА Общински съвет Камено приема годишния отчет на Кмета на
община Камено по изпълнението на „Програмата за управление на община
Камено за периода 2011-2015 година”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………...
23.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на
Програмата за управление на дейностите по отпадъците, формирани на
територията на община Камено.
24…………………………………………………………………………………..
28…………………………………………………………………………………..
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите
по отпадъците, формирани на територията на община Камено.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за изпълнение на Програмата за
управление на дейностите по отпадъците, приета през 2011 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………...
24.Докладна записка относно предложение за произвеждане на местен
референдум за отделяне на с.Черни връх от община Камено и
присъединяването му към община Бургас.
25…………………………………………………………………………………..
28…………………………………………………………………………………..

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно предложение за произвеждане на местен референдум за отделяне на
с.Черни връх от община Камено и присъединяването му към община Бургас.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено определя 07.04.2013г. за дата на провеждане
на местен референдум за отделяне на с.Черни връх от община Камено и
преминаването му към община Бургас с въпрос „Желаете ли с.Черни връх
да се отдели от община Камено и да премине към община Бургас”.
2.На основание чл.30, ал.6 от ЗПУГДВМС утвърждава образците на
книжата за провеждане на референдума съгласно Приложения №1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 8.
3.Одобрява средствата в размер на 5 000/пет хиляди/ лева от общинския
бюджет за организация и финансиране на референдума.
4.Възлага на Кмета и общинската администрация да осъществяват
организационно-техническата подготовка на местния референдум.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………...
25.Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на
погасяване на кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България –ФЛАГ ЕАД”.
26…………………………………………………………………………………...
28…………………………………………………………………………………..
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ ЕАД”.
След станалите разисквания с 13 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ” и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Изменя Решение по точка 6 от Протокол №13/20.09.2012г. и Решение
по точка 10 от Протокол №15/29.11.2012г. от заседание на Общински съвет
Камено, както следва:
БИЛО: Вид на дълга-краткосрочен дълг, поет с договор за общински
заем. Срок на погасяване- било до 12 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
СТАВА: Вид на дълга-дългосрочен дълг, поет с договор за общински
заем. Срок на погасяване – става до 24 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Всички останали точки, одобрени в цитираното по-горе решение на
Общински съвет Камено остават непроменени.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………...
26.Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на
погасяване на кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България –ФЛАГ ЕАД”.
27…………………………………………………………………………………
28…………………………………………………………………………………
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ ЕАД”.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ” и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
1.Изменя Решение по точка 7 от Протокол №13/20.09.2012г. и Решение по
точка 11 от Протокол №15/29.11.2012г. от заседание на Общински съвет
Камено, както следва:
БИЛО: Вид на дълга- краткосрочен дълг, поет с договор за общински
заем. Срок на погасяване – било до 12 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
СТАВА: Вид на дълга-дългосрочен дълг, поет с договор за общински
заем. Срок на погасяване- става 24 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Всички останали точки, одобрени в цитираното по-горе решение на
Общински съвет Камено остават непроменени.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 14.02.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………...
27.Докладна записка относно приемане на БЮДЖЕТ 2013г.
28…………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на БЮДЖЕТ 2013г.
След направеното поименно
съвет

гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
РЕШИ:

І.Приема общия размер 7 416 123 лв. на БЮДЖЕТ 2013 г. на Община
Камено както следва :
1.По прихода в делегираните от държавата дейности - 3 897 277 лв. Приложение № 1
В т.ч.
-Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.10, ал.1 от
ЗДБРБ за 2013 г.
- 3 627 384 лв.
-Преходен остатък от 2012г.
320 164 лв.
-§88-03-временно съхраняване на средства/училища/ -(-)50 271 лв.
2.По прихода в местни дейности в размер на 3 518 846 лв.- Приложение
№ 1.
- Собствени приходи
3 088 952 лв.
-Обща изравнителна субсидия
537 000 лв.
В т.ч. зимно почистване
20 500 лв.
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- Целева субсидия за капиталови разходи
190 500 лв.
- Лизингови вноски
-26 312 лв.
- Предоставени трансфери от бюдж. в изв.бюджс/ка - 197 600 лв.
-Вноски ДДС
- 56 300 лв.
- Вноски данък от стопанска дейност
- 11 400 лв.
- Друго финанс. –отчисл. по чл.60 и чл.64е от ЗУО
-130 042 лв.
- Получ. Краткоср. заеми от др. лица в страната (+)/ФЛАГ 2 280 805 лв.
- Погаш. по краткоср. заеми от др. лица в странат (-)/ФЛАГ - 2 280 805 лв.
- Преходен остатък –Приложение №11
124 048 лв.
3.По разхода в делегирани от държава дейности
- 3 897 277лв.Приложение №2 А
4.По разхода в държавните дейности дофинансирани с местни приходи
143 426 лв. - Приложение №3.
5.По разхода в местните дейности
- 3 375 420 лв. - Приложение
№4.
6.Приема разпределението на преходния остатък от 2012 г. Приложение
№11 в размер на 444 212 лв. в т.ч.
- държавни дейности – 320 164 лв.
- местни дейности - 124 048 лв.
7.Приема за размера на приходите и разходите на извънбюджетните
сметки и фондове на Община Камено за 2013г.- Приложение №5.
8.Приема Строителна програма на Община Камено за 2013г. в размер на
824 602 лв. -Приложение №6
А/Целеви средства :
- с целеви средства от субсидия
190 500 лв.
в т. ч.
- ОР път с.Черни връх –с.Полски извор
25 000лв.
- ОР път с.Русокастро -с.Константиново
30 500 лв.
- ОР път с.Желязово- разклона с.Русокастро 15 000 лв.
Б/Местни приходи
634 102 лв.
9.Приема размера на
размера на просрочените задължения от
предходната година , които ще бъдат разплатени от бюджета през 2013 г.
и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през бюджетната година 2013 г.-Приложение №16.
10.Приема план-график за разплащане на отчетените просрочените
задължения – Приложение № 12.
11.Приема поименния списък на капиталови разходи със средства от
целева субсидия за2013 г. –Приложение № 14.
12.Приема поименния списък на капиталови разходи със собствени
бюджетни средства за 2013 г.-Приложение №15.
13.Приема размера на капиталови разходи, финансирани от приходи по §
40-00 – Приложение № 8.
14.Приема план за общинския дълг за 2013 г.-Приложение №9.
15.Приема План-Сметка на основание чл.66ал.1от ЗМДТ-Приложение №7.
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16.Приема бюджета на Община Камено за 2013 г. по агрегирани бюджетни
показатели-Приложение №2.
ІІ.Задължава кмета на Общината да разпредели и утвърди одобрените
средства по общинския бюджет по тримесечия, функции, дейности и
параграфи и да го представи в Министерство на финансите.
ІІІ.Възлага на Кмета на Община Камено :
- да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни средства.
- да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
- да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в
съответствие с волята на дарителя, донора.
- да изплаща всички финансови помощи и субсидии по решение на
Общински съвет Камено съобразно изпълнението на приходната част на
Бюджет 2013 г.
ІV.Упълномощава Кмета на Община Камено да утвърди поименния
списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности
по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните
разходи и пътуващите служители от местоживеене до месторабота и
обратно и размера на средствата в рамките на 90 % от разходите за
транспорт.
V.При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните
правомощия на Кмета на Община Камено /чл.27 от ЗОБ/ :
- да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средства
за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегирани от
държавата дейности, да прехвърля бюджетни кредити за различни видове
разходи в една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да
изменя общия размер в частта за местни дейности.
- да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без
да изменя общия и размер в частта на местни дейности.
- да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
- да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници
за съфинансиране на общински програми и проекти.
- да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за
реализиране на определените годишни цели на общината.
- дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни
сметки за финансиране на проекти по Оперативни програми да се покрива
от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и
набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
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VІ.На основание § 37 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013 г. изменението на
бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, се смята за изменен от
датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите,
като промените се извършват служебно по бюджет 2013 г. от кмета на
Общината, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и
извънбюджетни средства служебно се увеличава размера на общинския
бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват
служебно от кмета на Общината, без решения на ОбС.

ВЯРНО:

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

