ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№44
Днес 26.03.2015 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……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
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 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
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
№44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
3.Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на
Програмата за управление на дейностите по отпадъците, формирани на
територията на Община Камено.
4…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
19………………………………………………………………………………….
ПО 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 13 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” Общински съвет
РЕШИ:

Общински съвет Камено приема отчета за изпълнение на Програмата
за управление на дейностите по отпадъците, приета за периода от 2011 –
2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Приемане отчета за извършената работа от
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни при Община Камено за 2014 г.
5…………………………………………………………………………………......
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община
Камено за 2014 г.
След станалите разисквания 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 2014 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно:Приемане на Общински годишен план за
младежта за 2015 г.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2015 г.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Общински годишен план за младежта
за 2015 г. на Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Камено по
Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на
материалната база” в Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Русокастро.
7……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
19………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Кандидатстване на Община Камено по Проект „Придобиване на
дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база” в Дом за
възрастни с умствена изостаналост с.Русокастро.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема съфинансиране на Проекта със
сумата от 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца
сираци.
8.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19…………………………………………………………………………………
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Да се внесе предложение до Министерски съвет на Република
България да бъде отпусната персонална пенсия на Петър Миленов Димов
ЕГН ============= и Милен Миленов Димов ЕГН =========== живущи
в гр.Камено, ул.”Любен Каравелов” №4.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински пасища,
мери и ливади, годни за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние за стопанската 2014 – 2015 година.
9………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
19………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади, годни за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2014 –
2015 година.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено определя
пасища, мери и ливади
от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване под наем от
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на
община Камено за стопанската 2014- 2015 година както следва:
1.ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Свободните мери, пасища и ливади за общо ползване за паша на
селските стада са описани в Приложение 1, колона 2.
Годните за паша мери, пасища и ливади е задължително да се
ползват от всички пасищни животни в населеното място.
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2.ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
Свободните мери, пасища и ливади за индивидуално ползване под
наем от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с
регистрирани пасищни селскостопански животни
са описани
в
Приложение №1, колона 8.
ІІ. Общински съвет Камено дава съгласие да бъдат предоставени
под наем определените за индивидуално ползване пасища, мери и ливади
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ
ІІІ.Общински съвет Камено приема Годишен план за паша за
стопанската 2014- 2015 г. описан в Приложение 2.
ІV. Общински съвет Камено определя Правила за ползване на мерите,
пасищата и ливадите от ОПФ при отглеждане на селскостопанските
животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние за стопанската 2014 2015 година.
Задължения на ползвателите:
 Да не разорават мерите, пасищата и ливадите и да не променят
предназначението на земята.
 Да не ограждат наетите мери, пасища, ливади и други площи,
предоставени им за ползване за паша.
 Да опазват предоставените им имоти от ерозия, заблатяване,
засоляване и други увреждания.
 Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди.
 Да почистват мерите, пасищата и ливадите
от замърсяване,
камъни и храсти.
 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни и други
отпадъци.
 Да осигуряват свободен достъп до тях на всички пасищни животни,
отглеждани в населеното място.
 Наемателите нямат право да събират такса от собствениците на
животни, независимо от разходите, които са направили по
почистването им.
 Не се разрешава паленето на растителност в мерите, пасищата,
ливадите и други площи, годни за паша.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно:Разрешение
за предоставяне на
проектираните в плана за земеразделяне полски пътища на ползвателите на
съответните масиви.
10……………………………………………………………………………...
15……………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Разрешение за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски
пътища на ползвателите на съответните масиви.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено разрешава да бъдат предоставени под
наем имотите- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на
ползвателите, сключили споразумения за стопанската 2014- 2015 година
за землищата на община Камено.
ІІ. Наемната цена за ползване на полските пътища за стопанската
2014 – 2015 година е в размер на средното рентно плащане за съответното
землище, разписано в Информация на ОС “З” Камено.
ІІІ. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища
осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални
граници през следващата стопанска година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно: Предоставяне под наем на земеделска земя
– частна общинска собственост в землището на с.Русокастро, Община Камено
за отглеждане на пчелни семейства.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Предоставяне под наем на земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с.Русокастро, Община Камено за отглеждане на
пчелни семейства.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг за отдаване под наем на недвижим имот‚ общинска собственост
за отглеждане на пчелни семейства за стопанската 2014- 2015 година
както следва:
1.Част от Поземлен имот № 011009 / нула едно едно нула нула девет/
с площ от 1,000 дка /Един /, целият с площ 31,289 дка, находящ се в
землището на с. Русокастро, Община Камено
с начин на трайно
ползване ”Пасище с храсти” в местността “Яланджа”. Категорията на
земята при неполивни условия е седма при граници и съседи:
№011029- полска култура на Кера Николова Славова; №011065- полска
култура на ЗКПУ “Русокастро”; №011066- полска култура на ЗКПУ
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“Русокастро”; №000002- полски път на община Камено- полски пътища;
№011010- полска култура на Михал Вълков Дачев; №011028- полска
култура на Димитринка Иванова Стаматова.
1.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
1.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка .
1.3. Срокът на правото на ползване е 6 / Шест / стопански
години- от 2014-2015 година.
ІІ. Общински съвет Камено възлага на кмета на общината да проведе
публичния търг при горепосочените условия.
ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
сключи договор за наем със спечелилия търга наемател за срок от 6
/Шест/ стопански години .
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно: Определяне на начална тръжна цена за
отдаване под наем на имот общинска собственост.
12………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
19………………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2015 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-петно за разполагане на преместваем обект, съгласно
предварително одобрен проект, с площ 2.00 кв.м. в зелена площ между
кв.44 и кв.63 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
2.Да се проведе публичен 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 :
-петно за разполагане на преместваем обект, съгласно
предварително одобрен проект, с площ 2.00 кв.м. в зелена площ между
кв.44 и кв.63 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-4.00 (четири) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-0.40 (четиридесет стотинки) лева.
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Депозитът за участие в търга е в размер на 0.40 (четиридесет
стотинки) лева.
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
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно: Искане от “Лукойл Нефтохим Бургас” АД за
даване на право на изграждане на нивелачен репер на общинско място, във
връзка с контролиране на нивото на дигите в язовир „Мандра”.
15…………………………………………………………………………………
19…………………………………………………………………………………

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Искане от “Лукойл Нефтохим Бургас” АД за даване на право на изграждане на
нивелачен репер на общинско място, във връзка с контролиране на нивото на
дигите в язовир „Мандра”.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие на „Лукойл Нефтохим
Бургас” АД да влезе в процедура по изграждане на репер, за своя сметка в
посоченото място в с.Константиново, попадащо южно от УПИ ІХ, кв.34 по
плана на с.Константиново, да бъде в обхвата на улица с о.т.47-49, както и
да попада в пространството ограничено от посочените координати на
граничните точки в Приложение 1 към искането.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно: Заявление за започване на процедура по
замяна на част от общински полски път №000112 с УПИ ІІІ-7, в местността
„Андончов гроб”, землище с.Черни връх, общ.Камено.
15………………………………………………………………………………...
19…………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Заявление за започване на процедура по замяна на част от общински
полски път №000112 с УПИ ІІІ-7, в местността „Андончов гроб”, землище
с.Черни връх, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за започване на
процедура по обособяване на част от ПИ №000112 в местността „Андончов
гроб”, землище с.Черни връх, общ.Камено в самостоятелен общински
имот, с площ равна на площта на УПИ ІІІ-7 в местността „Андончов гроб”,
землище
с.Черни
връх,
общ.Камено.
Предназначението
на
новообразувания общински имот се запазва – за полски път.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно: Заявление №94-00-390/25.02.2015г. от
Стоян Димитров Маринов до Кмета на Общината, за разрешение за
изработване на ПУП за ПИ 039021, в стопански двор-овчарник, с.Русокастро.
15……………………………………………………………………………….
19……………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление №94-00-390/25.02.2015г. от Стоян Димитров Маринов до Кмета на
Общината, за разрешение за изработване на ПУП за ПИ 039021, в стопански
двор-овчарник, с.Русокастро.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на Стоян Димитров Маринов
изработването на ПУП-ПРЗ за отреждането на собствения му имот 039021
в стопански двор с.Русокастро по КВС на землище с.Русокастро за
„Временен склад за зърно, работилница, битова част и офис” и
ОДОБРЯВА представеното задание.
Предвижданията на ПУП-ПРЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки.
ПУП-ПРЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на
Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
ПУП да се изготви от името и за сметка на собствениците на имота.
Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочения имот.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно: Мотивирано искане от Петко Тодоров
Зафиров, Янка Петрова Зафирова и Ахмед Селим Мехмед за допускане
изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ 107023, ПИ 107030, ПИ 107031, ПИ 107032 и за
част от ПИ 107027 в местността „Малък камък”- стопански двор в землището
на с.Русокастро, общ.Камено.
16……………………………………………………………………………….
19……………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Мотивирано искане от Петко Тодоров Зафиров, Янка Петрова Зафирова и
Ахмед Селим Мехмед за допускане изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ 107023, ПИ
107030, ПИ 107031, ПИ 107032 и за част от ПИ 107027 в местността „Малък
камък”- стопански двор в землището на с.Русокастро, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изготвянето на проект за ПУПплан за регулация и застрояване на ПИ 107027 в местността „Малък
камък”- стопански двор в землището на с.Русокастро, общ.Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно: Определяне
възнаграждението на
Управителя на Общинска фирма „Камено-газ” ЕООД.
17……………………………………………………………………………….
19……………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне възнаграждението на Управителя на Общинска фирма „Каменогаз” ЕООД.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя месечно възнаграждение на
Управителя на „Камено-газ” ЕООД в размер на 1 308 /хиляда триста и
осем/ лева, считано от 01.01.2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно: Отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД
за 2014 г.
18……………………………………………………………………………….
19……………………………………………………………………………….
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Петър Джумерски- Управител на „Камено-газ”
ЕООД относно: Отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД за 2014 г.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, като едноличен собственик на капитала на
„Камено-газ” ЕООД, приема отчета на Дружеството за 2014 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно: Предложения за промени в състава на
Постоянните комисии на Общински съвет Камено.
19……………………………………………………………………………….

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно: Предложения за промени в състава на Постоянните комисии на
Общински съвет Камено.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Променя състава на Постоянната комисия по „Устройство на
територията, жилищна политика, строителство, транспорт, земеделие и
съобщения” като на мястото на досегашния член на комисията Живко
Петров Петров избира Богдан Атанасов Йорданов.
2.Променя състава на Постоянната комисия по „Образование, наука,
вероизповедания, култура, изкуство, спорт, младежки дейности и туризъм”
като на мястото на досегашния член на комисията Антон Валентинов
Петров избира Стойка Петрова Забирова.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес 26.03.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
19.Докладна записка относно: Отпускане на финансова помощ.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Отпускане на финансова помощ.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска сумата в размер на 2 000 /две
хиляди/ лева на Живко Петров Петров – общински съветник от
с.Русокастро, Община Камено, област Бургас.

ВЯРНО:

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

