ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№19
Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1................................................................................................................................
2.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата
за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Камено.
3……………………………………………………………………………………..
9…………………………………………………………………………………...
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на отчет за изпълнение на Програмата за намаляване нивата на
замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на община Камено.
След станалите разисквания с 13
Общински съвет

гласа „ ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ”

РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за изпълнение на Програмата за
намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община
Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно приемане на наредба по чл.225а, ал.3 от Закона
за устройство на територията за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община
Камено.
4……………………………………………………………………………………...
9………………………………………………………………………………….....
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на наредба по чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията за
принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или
части от тях на територията на община Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.225а, ал.3 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет Камено приема Наредба за
принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
строежи или части от тях на територията на община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно приемане на Отчет за извършената работа от
МКБППМН при община Камено, област Бургас за 2012 година.
5….............................................................................................................................
9…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж. Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на Отчет за извършената работа от МКБППМН при община Камено,
област Бургас за 2012 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Отчета за извършената работа от
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни при община Камено за 2012 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№19

КАМЕНО

Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за отдаване
под наем на имот общинска собственост.
6……………………………………………………………………………………..
9…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж. Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 14 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 № 21, 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 № 21, 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
№19
Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно проектно предложение BG161PO001-1.1.09-0020
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в
община Камено”, подадено по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна
инфраструктура в градските агломерации”.
7……………………………………………………………………………………..
9………………………………………………………………………….................
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонева- Кмет на Община Камено относно
проектно предложение BG161PO001-1-1.09-0020 „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”,
подадено по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки
за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в
градските агломерации”.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

РЕШИ:
1.Общински Камено одобрява сумата от 245 831.33лв. /двеста
четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и един лева и 33 ст./
представляваща задължителен собствен принос по проекта 15%, за
съфинансиране на проектно предложение BG161PO001-1.1.09-0020
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните
заведения в община Камено” по приоритетна ос 1:”Устойчиво и
интегрирано
градско
развитие”,
операция
1.1:
„Социална
инфраструктура”, схема за предоставяне на БФП BG161PO001/1.1-09/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската
образователна инфраструктура в градските агломерации”, бюджетна
линия BG161PO001/1.1-09/2010, като капиталов разход на община Камено,
финансиран със собствени приходи на Общината.
2.Общински съвет Камено одобрява сумата от 6 125.07лв. /шест хиляди

=2=
сто двадесет и пет лева и 7 ст./ представляваща допълнителен собствен
финансов принос над задължителния 15%, за съфинансиране на проектно
предложение BG161PO001-1.1.09-0020 „Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в образователните заведения в община Камено” по
приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция
1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на БФП
BG161PO001/1.1-09/2010„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските
агломерации”, бюджетна линия BG161PO001/1.1-09/2010, като капиталов
разход на община Камено, финансиран със собствени приходи на
Общината.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно кандидатстване на община Камено по
Оперативна програма „Административен капацитет”
8…………………………………………………………………………………..
9………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
кандидатстване на община Камено по Оперативна програма „Административен
капацитет”
След
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
РЕШИ:

1.Общински съвет Камено дава съгласието си за кандидатстване на
община Камено по Оперативна програма „Административен Капацитет”
по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна
структура
на
държавната
администрация”,
бюджетна
линия
BG051PO002/13/1.1-07.
2.Общински съвет Камено дава съгласието си за кандидатстване на
община Камено по Оперативна програма „Административен Капацитет”
по приоритетна ос І „Добро управление” подприоритет 1.3 „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
3.Възлага на Кмета на община Камено да предприеме необходимите
действия по подготовка и подаване на проектните предложения.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно определяне на заместник представител в
Областния съвет за развитие.
9…………………………………………………………………………………..
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно определяне на заместник представител в Областния съвет за развитие.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено избира за заместник член в Областния съвет за
развитие г-ца Магдалена Иванова Иванова.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9.Докладна записка относно отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД за
2012 г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Петър Джумерски- Управител на „Камено-газ”
ЕООД относно отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД за 2012 г.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
РЕШИ:

1.Общински съвет Камено като едноличен собственик на капитала на
„Камено-газ” ЕООД- гр.Камено, приема отчета на Дружеството за 2012
година.
2.Реализираната печалба в размер на 53 127 /петдесет и три хиляди сто
двадесет и седем/ лева, да бъде използвана от „Камено-газ” ЕООД като
оборотни средства, в това число 10 000 /десет хиляди/ лева за подобрения
по общинската сграда на ул.”Максим Горки” №1-б-офиса на „Камено-газ”
и ТСУ-Камено.

ВЯРНО:

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

