ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно 1.Отчет за изпълнението на дейностите
заложени в Общинската програма за закрила на детето за периода от
01.01.2013г. до 31.12.2013г. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос на
територията на Община Камено.2.Приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2014 г. на Община Камено.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно 1.Отчет за изпълнението на дейностите заложени в Общинската
програма за закрила на детето за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. от
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос на територията на Община
Камено.2.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. на
Община Камено.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено не приема отчета и предлага на Дирекция
„Социално подпомагане” гр.Айтос да подготви подробен анализ по
изпълнението на дейностите заложени в Общинската програма за закрила
на детето за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г., който да бъде внесен за
разглеждане на заседанието на Общински съвет през м.май 2014г.
2.Общински съвет Камено приема Общинска програма за закрила на
детето за 2014 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно приемане на годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Камено за 2015 година.
3….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено
за 2015 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Камено за 2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно приемане отчет за събираемостта на местни
данъци и такси на територията на гр.Камено за периода от 01.01.2013г. до
31.12.2013г.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане отчет за събираемостта на местни данъци и такси на територията на
гр.Камено за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за събираемостта на местни
данъци и такси на територията на гр.Камено за периода от 01.01.2013г. до
31.12.2013година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за отдаване
под наем на имот частна общинска собственост в землището на с.Русокастро,
общ.Камено.
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
16………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот частна
общинска собственост в землището на с.Русокастро, общ.Камено.
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 2014 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
ПИ № 071004 полска култура (нива) с площ 0.500 (петстотин кв.м.) дка,
находящ се в местността ,,Клюнка“ в землището на с.Русокастро, общ.Камено.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот-частна общинска собственост за срок от 10 (десет) години при
начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 071004 (нула, седем, едно, нула, нула, четири) полска култура
(нива) с площ 0.500 (петстотин кв.м.) дка, находящ се в местността ,,Клюнка“ в
землището на с.Русокастро, общ.Камено за разполагане на телекомуникационно
инфраструктурно оборудване.
Начална тръжна цена-250.00 (двеста и петдесет) лева, месечен наем, без
ДДС съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–25.00 (двадесет и пет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.

=2=
В търга могат да участват лица притежаващи лицензия за изграждане,
поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт
GSM с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
нея.
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
№ 32
Днес 24.04.2014 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……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………….
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 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2014 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем-помещение (бивш шах клуб), находящ се зад
читалище ,,Просвета“ гр.Камено с площ 27.00 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 :
-помещение (бивш шах клуб), находящ се зад читалище
,,Просвета“ гр.Камено с площ 27.00 кв.м.
Начална тръжна цена-27.00 (двадесет и седем) лева, месечен наем,
без ДДС.
Стъпка на наддаване–2.70 (два лева и седемдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 2.70 (два лева и
седемдесет 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
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно постъпило заявление от Господин Иванов
Свинаров за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Господин Иванов Свинаров за прекратяване на
съсобственост между него и Община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
РЕШИ:

1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2014 година”, следният имот : 56 кв.м. ид.ч. от УПИ ХХІ-169 в
квартал 27, по плана на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 610 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Господин
Иванов Свинаров, чрез продажба на общинската част от имота, състояща
се от 56 кв.м. ид.ч. от УПИ ХХІ-169 в квартал 27, по плана на
с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 610 кв.м., на цена
336.00 (триста тридесет и шест) 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
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно замяна на поземлен имот-частна общинска
собственост с имот, собственост на физически лица.
8……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
16………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
замяна на поземлен имот-частна общинска собственост с имот, собственост на
физически лица.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Да се включи в частта за имотите, предвидени за замяна в
“Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2014
година” следния имот:
Обособена част от Поземлен имот №044060 (№044071 от скица- проект) в
землището на с. Ливада, частна общинска собственост, представляваща
1,010/47,569 дка ид. ч.
с площ 1,010 дка, целия с площ 47,569 дка.
Категорията на земята при неполивни условия е четвърта с начин на
трайно ползване “Полска култура”. Имотът се намира в местността
“Лозята” при граници и съседи: №044073- полска кулутура на кметство
с. Ливада; №044031- полска култура на Пеню Бонев Топалов; №044061Полска култура на Стоян Желев Вълчанов; №000054- полски път на
община Камено- полски пътища, дерета.

=2=
ІІ.Общински съвет Камено разрешава да се извърши замяна на част
от Поземлен имот №044060, която част по скица- проект е с номер
№044071, находящ се в землището на с. Ливада, частна общинска
собственост с площ 1,010 дка, целия с площ 47,569 дка, категория на
земята при неполивни условия- четвърта с начин на трайно ползване
“Полска култура”. Имотът се намира в местността “Лозята” при
граници и съседи: №044073- полска кулутура на кметство с. Ливада;
№044031- полска култура на Пеню Бонев Топалов; №044061- Полска
култура на Стоян Желев Вълчанов; №000054- полски път на община
Камено- полски пътища, дерета.
ІІІ. Общински съвет Камено разрешава замяната да бъде извършена
с част от
Поземлен имот №044026, която част по скица проект е с номер №044070
в землището на с. Ливада, собственост на Стоян Желев Вълчанов от гр.
Бургас, ул. “Славянска” №67 с площ 1,010 дка, целия с площ 47,797 дка.
Категорията на земята при неполивни условия е четвърта с начин на
трайно ползване- “Полска култура”. Имотът се намира в местността
“Лозята ” при граници и съседи както следва: №044072- полска култура на
Стоян Желев Вълчанов; №044028- полска култура на Диню Стоянов
Динев и др.; №000106- полски път на община Камено- полски пътища,
дерета.
ІV. Оценка на общинския имот:
1.Пазарната оценка на общински имот №044071 по КВС с.
Ливада е 707,00 лв. (Седемстотин и седем лева ).
2.Данъчната оценка на общински имот №044071 по КВС с.
Ливада е 136,80 лв. ( Сто тридесет и шест лева и осемдесет стотинки).
V.Оценка на имота на физическото лице:
1.Пазарната оценка на имота на физическото лице №044070 по
КВС с. Ливада е 707,00 лв. (Седемстотин и седем лева ).
2. Данъчната оценка на имота на физическото лице №0044070 по
КВС с. Ливада е 136,80 (Сто тридесет и шест лева и осемдесет
стотинки).
VІ. Общински съвет Камено е съгласен определената пазарна
цена на общинския имот № 044071 по КВС с. Ливада да бъде в размер на
707,00 лв. и определената пазарна цена на имот на физическото лице
№0044070 по КВС с. Ливада да бъде в размер на 707,00 лв.

=3=
VІІ.Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да
издаде заповед за извършване на замяна и да сключи договор за замяна.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-ПП
/парцеларен план/ за „Път и пътна връзка към ПИ 009011” в местността
„Рапаня”, землище гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
9…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
16………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за „Път и пътна връзка
към ПИ 009011” в местността „Рапаня”, землище гр.Камено, общ.Камено,
обл.Бургас.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПП /парцеларен план/ за
„Път и пътна връзка към ПИ 009011” в местността „Рапаня” землище
гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУППП/парцеларен план/ за „Външно ел.захранване с кабел 20 кV, от проектен СРС
до ВЛ 20 кV „ГУС”, на обект: „Силозно-складово стопанство с цех и
административна сграда” в ПИ 009011”, местността „Рапаня” землище
гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
16………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно заявление за одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за „Външно
ел.захранване с кабел 20 кV, от проектен СРС до ВЛ 20 кV „ГУС”, на обект:
„Силозно-складово стопанство с цех и административна сграда” в ПИ 009011”,
местността „Рапаня” землище гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план за
„Външно ел.захранване с кабел 20 кV, от проектен СРС до ВЛ 20 кV
„ГУС”, на обект: „Силозно-складово стопанство с цех и административна
сграда” в ПИ 009011”, местността „Рапаня” землище гр.Камено,
общ.Камено, обл.Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно заявление за разрешаване изработването на
ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект: „Нов водопровод за връзка на
съществуващ водопровод, собственост на „Андела” АД с водопровод на „ВиК”
ЕАД в землището на с.Черни връх, общ.Камено” и даване предварително
съгласие за преминаване през общински имот.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
16………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно заявление за разрешаване изработването на ПУП-ПП /парцеларен
план/ за обект: „Нов водопровод за връзка на съществуващ водопровод,
собственост на „Андела” АД с водопровод на „ВиК” ЕАД в землището на
с.Черни връх, общ.Камено” и даване предварително съгласие за преминаване
през общински имот.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект: „Нов
водопровод за връзка на съществуващ водопровод, собственост на
„Андела” АД с водопровод на „ВиК” ЕАД в землището на с.Черни връх,
общ.Камено.
2.Общински съвет Камено във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на основание
чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, дава
предварително съгласие за преминаване на трасето на новия водопровод
през имот ПИ 75 – полски път, общинска собственост.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно заявление за одобряване на задание и
разрешаване изработването на ПУП-ПУР/ план за улична регулация/ за УПИ
ХІІІ-103 в местността „Кабата”, землище с.Винарско, общ.Камено.
12………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………...
16………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПУР/
план за улична регулация/ за УПИ ХІІІ-103 в местността „Кабата”, землище
с.Винарско, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-ПУР /план за улична регулация/ за УПИ
ХІІІ-103 в местността „Кабата”, землище с.Винарско, общ.Камено,
обл.Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП-ПП и план за улична регулация за обслужване на ПИ 43, 42, 41, 40, 39 и
38, ЗЗП в местността „Овцеферма” землище с.Черни връх, общ.Камено.
13…………………………………………………………………………………
15………………………………………………………………………………...
16………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПП и план за улична
регулация за обслужване на ПИ 43, 42, 41, 40, 39 и 38, ЗЗП в местността
„Овцеферма” землище с.Черни връх, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-ПП и план за улична регулация за
обслужване на ПИ 43, 42, 41, 40, 39 и 38, ЗЗП в местността „Овцеферма”
землище с.Черни връх, общ.Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно заявление от „ГОРЕ 2013” ЕООД с вх.№6900-149/18.03.2014г. до Кмета на Общината с инвестиционно намерение
„Изграждане площадка за спортни игри” в имот 485 в кв.107а по ПУП на
гр.Камено.
14………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………...
16………………………………………………………………………………..
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от „ГОРЕ 2013” ЕООД с вх.№69-00-149/18.03.2014г. до Кмета на
Общината с инвестиционно намерение „Изграждане площадка за спортни игри”
в имот 485 в кв.107а по ПУП на гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на ПУП –ПРЗ
за имот 485, кв.107а по ПУП на гр.Камено и ОДОБРЯВА представеното
становище на гл.архитект, като задание за изготвянето му.
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 Община Камено.
Настоящото Решение да ес счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочения имот.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно отпускане финансова помощ на лицето Георги
Янков Чобанов.
15………………………………………………………………………………..
16………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отпускане финансова помощ на лицето Георги Янков Чобанов.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2014 година
финансова помощ в размер на 6 000/шест хиляди/ лева на лицето Георги
Янков Чобанов.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 122 - „Общинска
администрация” по §42-14 в разхода на бюджета за 2014г., и по §27-10
Такси технически услуги по прихода на бюджета за 2014 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 32
Днес 24.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………………
15.Докладна записка относно избор на временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство с.Черни връх, община Камено.
16………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Черни връх,
община Камено.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, във връзка с Решение
№258/09.04.2014г. на Общинска избирателна комисия- Камено за
прекратяване пълномощията на Христо Михов Станков- Кмет на с.Черни
връх, Общински съвет Камено избира за временно изпълняващ
длъжността „Кмет” на кметство с.Черни връх, Община Камено – Петя
Трайчева Шидерова с постоянен адрес с.Черни връх, за срок до полагане
на клетва от новоизбрания Кмет на кметство с.Черни връх.
ВЯРНО:

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

