ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно:Удостояване на проф.Добри Димитров със
званието “Почетен гражданин на Община Камено”.
2……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно: Удостояване на проф.Добри Димитров със званието “Почетен
гражданин на Община Камено”.
След станалите разисквания с 12 гласа „ЗА и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено удостоява проф.Добри Кръстев Димитров със
званието „Почетен гражданин на Община Камено”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
2.Докладна записка относно: Приемане на Последваща оценка за
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Камено за периода
2007-2013 година.
3…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
17………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Приемане на Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Камено за периода 2007-2013 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.1 от
Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие приема
Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Камено за периода 2007-2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Камено.
4…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………......
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Предложение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от Закона
за нормативните актове, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.17,
ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация отменя приетата с Решение по т.17 от Протокол
№46/17.02.2011г. на Общински съвет Камено Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Камено и приема нова Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на
отпадъците на територията на Община Камено за периода 2015-2020 г.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община
Камено за периода 2015-2020 г.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Програма за управление на отпадъците
на територията на Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно: Приемане на Програма за развиване на
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на
територията на Община Камено за периода 2015-2017 г.
6……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
17………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Приемане на Програма за развиване на система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община
Камено за периода 2015-2017 г.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Програма за развиване на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на
територията на Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно: Продължаване престоя на 6 и 7 годишните
деца от подготвителните групи в ЦДГ през летния период.
7.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
17…………………………………………………………………………………
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Продължаване престоя на 6 и 7 годишните деца от подготвителните
групи в ЦДГ през летния период.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласието си, при наличието на
свободни места и желание на родителите, децата на 6 и 7 годишна възраст
да продължат престоят си в Целодневните детски градини от 01.06.2015г.
до 31.08.2015г., включително.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно: Определяне на общинска субсидия на
църковен храм „Рождество на Пресвета Богородица” с.Русокастро.
8………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
17………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне на общинска субсидия на църковен храм „Рождество на Пресвета
Богородица” с.Русокастро.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска общинска субсидия в размер на
5 000/пет хиляди/ лева на църковен храм „Рождество на Пресвета
Богородица” с.Русокастро за бюджетната 2015 година.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 525 – „Клубове на пенсионера,
инвалида и други” по § 45-00 в разхода на бюджета за 2015г., и по § 27-11
Такса административни услуги по прихода на бюджета за 2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно: Определяне на общинска субсидия на СОУ
„Христо Ботев” гр.Камено.
9……………………………………………………………………………….
10……………………………………………………………………………...
15……………………………………………………………………………...
17………………………………………………………………………………
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне на общинска субсидия на СОУ „Христо Ботев” гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска общинска субсидия в размер на
5 000 /пет хиляди/ лева на СОУ „Христо Ботев” гр.Камено за бюджетната
2015 година.
2.Сумата да се отрази в държавна дейност дофинансирана с общински
приходи 322 – „Общообразователни училища” по § 45-00 в разхода на
бюджета за 2015г., и по § 27-10 Такса технически услуги по прихода на
бюджета за 2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно: Допълнение на структурата на Община
Камено.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
17………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Допълнение на структурата на Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ , 1
глас „ПРОТИВ” и 2 гласа”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема увеличаване на числеността на
персонала в Б/Изпълнителни дейности в структурата на Община Камено
в дейност „Други дейности по здравеопазване” с 1 бр., считано от
01.01.2015 г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9………………………………………………………………………………..
10.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински
пасища, мери и ливади за 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.
11……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
17………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади за 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 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие да бъде предоставен за
индивидуално ползване под наем имот №026005 с площ 95,848 дка в
местността „Паметника”, категория на земята при неполивни условия- VІІ
с начин на трайно ползване „Пасища с храсти” 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 за стопанската 2014-2015 година.

=2=
2.Общински съвет Камено дава съгласие да бъдат разпределени
пасищата и мерите от ОПФ в землището на с.Полски извор на собственици
или ползватели от с.Константиново и с.Черни връх на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на
БАБХ/ Българска агенция по безопасност на храните/ за стопанската 20142015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно: Постъпило заявление от наследници на
Злати Момчев Момчев за прекратяване на съсобственост между тях и Община
Камено.
12…………………………………………………………………………………
15…………………………………………………………………………………
17…………………………………………………………………………………
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Постъпило заявление от наследници на Злати Момчев Момчев 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 2015 година”, следният имот : 110
кв.м. ид.ч. от УПИ І-131 в квартал 24, по плана на с.Тръстиково,
общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 950 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Злати Момчев Момчев, чрез продажба на общинската част
от имота, състояща се от 110 кв.м. ид.ч. от УПИ І-131 в квартал 24, по
плана на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 950 кв.м.,
на цена 660.00 (шестстотин 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

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Георги Михайлов
Вардев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
13………………………………………………………………………………
15……………………………………………………………………………….
17………………………………………………………………………….........
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Постъпило заявление от Георги Михайлов Вардев за прекратяване на
съсобственост между него 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 2015 година”, следният имот : 25 кв.м.
ид.ч. от УПИ ХV-83 в квартал 20, по плана на с.Константиново,
общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 815 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
Георги Михайлов Вардев, чрез продажба на общинската част от имота,
състояща се от 25 кв.м. ид.ч. от УПИ ХV-83 в квартал 20, по плана на
с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 815 кв.м., на
цена 250.00 (двеста и петдесет) 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
№ 46

КАМЕНО

Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Елена Стоянова
Фотева за закупуване на общински имот-частна общинска собственост.
14……………………………………………………………………………….
15……………………………………………………………………………….
17……………………………………………………………………………….
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Постъпило заявление от Елена Стоянова Фотева за закупуване на общински
имот-частна общинска собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за
продажба и за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление
на собствеността на община Камено за 2015 година”, като се добави в
частта общински имоти, които община Камено има намерение да
предложи за продажба-УПИ VІ, квартал 18, целият с площ 302 кв.м. по
плана на с.Свобода, общ.Камено.
2.Да се продаде на Елена Стоянова Фотева общински имот, а
именно УПИ VІ, квартал 18, целият с площ 302 кв.м. по плана на
с.Свобода, общ.Камено, обл.Бургас на цена 1 208.00 (хиляда двеста и осем)
лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 46

КАМЕНО

Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно: Определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Тръстиково,
общ.Камено, обл.Бургас.
15……………………………………………………………………………….
17……………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска
собственост, находящ се в с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2015
година”, следният имот : УПИ ХІ-общ. в квартал 54, целият с площ 640 кв.м.
по плана на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
УПИ ХІ-общ. в квартал 54, целият с площ 640 кв.м. по плана на
с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-3 840.00 (три хиляди осемстотин и четиридесет)
лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–384.00 (триста осемдесет и четири) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 384.00 (триста осемдесет и
четири) лева.
3.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе търга
и да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия със
спечелилия участник.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно:Заявление от Георги Йорданов Димитров с
вх.№94-00-1082/05.05.2015г. с искане за разрешение за изработване на ПУППРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо изграждане
на обект: „Крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газстанция, тир
паркинг, ресторант и мотел” в ПИ 011005, м.”Йовчови салкъми” по КВС на
землище с.Кръстина, Община Камено и одобряване на задание за проектиране,
придружено с документи за собственост и скици.
16……………………………………………………………………………….
17……………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление от Георги Йорданов Димитров с вх.№94-00-1082/05.05.2015г. с
искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на
предназначението на земята и бъдещо изграждане на обект: „Крайпътен
обслужващ комплекс с бензиностанция, газстанция, тир паркинг, ресторант и
мотел” в ПИ 011005, м.”Йовчови салкъми” по КВС на землище с.Кръстина,
Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с
документи за собственост и скици.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на Георги Йорданов
Димитров изработването на ПУП-ПРЗ за обект: „Крайпътен обслужващ
комплекс с бензиностанция, газстанция, тир паркинг, ресторант и мотел”
в ПИ 011005, м.”Йовчови салкъми” по КВС на землище с.Кръстина,
Община Камено и ОДОБРЯВА представеното задание.
Предвижданията на ПУП-ПРЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки.

=2=
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 за 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 горепосоченият имот.
2.Общински съвет Камено, дава съгласие по смисъла на чл.21, ал.3 от
ЗОЗЗ, за смяна на предназначението на част от полския път, разположен
между собствения имот и автомагистралата, едновременно с основния
обект. По КВС имотите са ПИ 000190 и ПИ 000187.
3.Общински съвет Камено, дава предварително съгласие, за
определяне на площадка и трасе върху ПИ 000190 и ПИ 000187 по КВС
с.Кръстина.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 46
Днес 28.05.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
16………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно:Отпускане временен заем на „Камено-газ”
ЕООД гр.Камено.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Отпускане временен заем на „Камено-газ” ЕООД гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено разрешава да бъде отпуснат временен
безлихвен заем на „КАМЕНО-ГАЗ” ЕООД гр.Камено в размер на
45 000/четиридесет и пет хиляди/ лева, който да бъде възстановен след 10
дни.
2.Общински съвет Камено упълномощава Кмета на Община Камено
да извърши необходимото.

ВЯРНО:

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

