ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на
общинската собственост за 2015 година.
2….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2015
година.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Програма
собствеността на Община Камено през 2015 година.

ВЯРНО:

за управление на

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно: Определяне размера на средствата за СБКО на
работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2015
година.
3……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….

ПО ВТОРА 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 2015 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 2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
3.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 2015 година.
4…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20………………………………………………………………………………….
24………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне размера на средствата за работно облекло на служители по трудови
и служебни правоотношения за организациите и дейностите на бюджетна
издръжка за 2015 година.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено определя средствата за представително и
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 2015 година.
ІІ.Общински съвет Камено определя средствата 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.

=2=
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.
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 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.
4.Обувки 2 чф. по 25 лв.
1 год.
5.Шапки/зимна и лятна/ 2 бр.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
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Определяне размера за поевтиняване разходите
на пътуващите служители за 2015 година.
5…………………………………………………………………………………......
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне размера за поевтиняване разходите на пътуващите служители за
2015 година.
След направеното гласуване с 14 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 фактури, билети или карти
в размер на 90% от средствата за автобусен или железопътен транспорт за
2015 година.
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.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2015
година. Приложение №1.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно: Определяне представителните разходи на Кмета
на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2015 година.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне представителните разходи на Кмета на Община Камено и
Председателя на Общински съвет Камено за 2015 година.

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено определя представителни разходи на Кмета
на Община Камено за Бюджетната 2015 година в размер на 18 000
/осемнадесет 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.
2.Общински съвет Камено определя представителни разходи на
Председателя на Общински съвет Камено в размер на 1 000 /хиляда/ лева
за Бюджетната 2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно: Определяне финансова помощ за празника
на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските
празници за 2015 година.
8……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на
Община Камено и организиране на общинските празници за 2015 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2015 година сумата от
25 400 /двадесет и пет хиляди и четиристотин/ лева за финансова помощ в
т.ч.
-На всяко село по 1 000 /хиляда/ лева за организиране празника на
селото – общия размер – 11 000 /единадесет хиляди/ лева. /с изключение на
с.Свобода/
-Организиране на общинските празници – 14 400 /четиринадесет
хиляди и четиристотин/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно: Утвърждаване Календара на основните
културни мероприятия на Община Камено за 2015 година.
8.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20…………………………………………………………………………………
24………………………………………………………………………………….

ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Утвърждаване Календара на основните културни мероприятия на
Община Камено за 2015 година.

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено утвърждава Календара на основните
културни мероприятия на Община Камено за 2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
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 2009г”
с.Русокастро за 2015 година.
9………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...

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 2009г” с.Русокастро за 2015 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска 9 900 /девет хиляди и деветстотин/
лева общинска субсидия по Читалища за 2015 г., 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 2009г.”с.Русокастро книги
- 300 лв.
Читалище „Просвета” Камено за издръжка ансамбъл
- 4 000 лв.
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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 2009г” с.Русокастро за културни мероприятия
и разходи за съставите – 1 000 лв.
2.Общински съвет Камено отпуска 5 000 /пет хиляди/ лева общинска
субсидия за 2015г. на читалище „Просвета” Камено за изработването на 20
бр. кукерски костюма.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно: Определяне субсидия 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 2015 година.
10……………………………………………………………………………...
15……………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………
24………………………………………………………………………………
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Определяне субсидия 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 2015 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2015 година
субсидия, 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.Фондация „Русокастрон” – 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно: Определяне субсидия на Футболните
клубове, „Велоклуб-Златна крепост”, „Спортен клуб по ловна стрелба и
туризъм” и дружество „Шах-Бридж-Клуб Камено” от Община Камено за 2015
година.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне субсидия на Футболните клубове, „Велоклуб-Златна крепост”,
„Спортен клуб по ловна стрелба и туризъм” и дружество „Шах-Бридж-Клуб
Камено” от Община Камено за 2015 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 18 000
/осемнадесет хиляди/ лева на ФК „Камено” гр.Камено за 2015 година.
2.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 10 000 /десет
хиляди/ лева на ФК”Русокастро” с.Русокастро за 2015 година.
3.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 4 000
/четири хиляди/ лева на ФК „Бургос” с.Ливада за 2015 година.
4.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 500
/петстотин/ лева на „ВЕЛОКЛУБ-Златна крепост” с.Русокастро за 2015
година.
=2=

5.Общински
/хиляда/ лева на
година.
6.Общински
хиляди и двеста/
година.

ВЯРНО:

съвет Камено отпуска субсидия в размер на 1 000
„Спортен клуб по ловна стрелба и туризъм” за 2015
съвет Камено отпуска субсидия в размер на 2 200 /две
лева на дружество Шах-Бридж-Клуб Камено за 2015

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно: Определяне на финансова помощ за
награден фонд за спортни мероприятия в съответствие със спортния календар
на Община Камено за 2015 година.
12………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20………………………………………………………………………………….
24………………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 2015 година.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя финансова помощ за 2015 година
в размер на 4 400 /четири хиляди и четиристотин/ лева награден фонд за
спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община
Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно: Финансиране на Районно управление на
полицията Камено за 2015 година.
15…………………………………………………………………………………
20…………………………………………………………………………………
24…………………………………………………………………………………
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Финансиране на Районно управление на полицията Камено за 2015 година.
След станалите разисквания с 12 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска финансова помощ в размер на
13 200 /тринадесет хиляди и двеста/ лева за поемане на част от пътните
разноски на служителите на Районно управление на Полицията Камено за
2015 година /да бъдат изплащани карти в размер на 90% от средствата за
автобусен транспорт/.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно: Определяне средствата за подпомагане
разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в
Община Камено за 2015 година.
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………..
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 2015 година.
След направеното гласуване с 14 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 2015 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
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно: Дофинансиране на самостоятелни
паралелки под допустимия минимум за финансовата 2015 г. в училищата на
Община Камено.
15……………………………………………………………………………….
20……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Дофинансиране на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за
финансовата 2015 г. в училищата на Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си, през финансовата
2015г. да съществуват паралелки под допустимият минимум в НУ „Братя
Миладинови”с.Кръстина, както следва:
І клас
- 15 ученици
ІІ клас
- 14 ученици
ІІІ клас
- 14 ученици
като бъдат дофинансирани със сумата от 2 500 лв.
2.Общински съвет Камено дава съгласието си през финансовата 2015г.
да съществуват паралелки под минимума, както следва:
- ОУ „Христо Ботев” с.Трояново
ІV клас
- 15 ученици
VІ клас
- 16 ученици

=2=
VІІ клас
VІІІ клас
не е необходимо дофинансиране.

- 16 ученици
- 14 ученици

-ОУ”Иван Вазов” с.Русокастро
VІІІ клас
- 14 ученици
не е необходимо дофинансиране.
3.Актуализирането се извършва към 01.10.2015г. по информационната
система Админ „М” на МОН.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно: Определяне режийни разноски за
ученическото хранене в общинските училища.
16……………………………………………………………………………….
20……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
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 поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя режийни разноски за ученическото
столово хранене в размер на 0.10 лв. на закуска на ден на всеки ученик и
1.20 лв. за обяд на ден на всеки ученик.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно: Определяне хранодена в Целодневните
детски градини в Община Камено за бюджетната 2015 година.
17……………………………………………………………………………….
20……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне хранодена в Целодневните детски градини в Община Камено за
бюджетната 2015 година.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено определя един храноден в Целодневните
детски градини за финансовата 2015 г. да бъде в размер на 2.20 лв.
2.Решението влиза в сила от 05.01.2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно: Финансиране на пътните и процедурите на
децата и учениците със специални образователни потребности през
финансовата 2015 година.
18……………………………………………………………………………….
20……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Финансиране на пътните и процедурите на децата и учениците със специални
образователни потребности през финансовата 2015 година.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя сумата 10 000 /десет хиляди/ лева за
финансовата 2015г. за поемане пътните разходи с придружител и за
процедурите на децата и учениците със специфични образователни
потребности от общината.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно: Дофинансиране безплатния превоз на
децата на 5-6 годишна възраст и учениците до 16 години.
19……………………………………………………………………………….
20……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Дофинансиране безплатния превоз на децата на 5-6 годишна възраст и
учениците до 16 години.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дофинансира през финансовата 2015г. със
сумата 22 000 /двадесет и две хиляди/ лева специализирания транспорт на
пътуващите деца от подготвителните групи и учениците до 16 годишна
възраст.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
19.Докладна записка относно: Определяне представител на Община
Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас.
20……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне представител на Община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І.Упълномощава Кмета на Община Камено инж.Стефан Бонев –
представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК –
Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас
решения, както следва:
1.За приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД Бургас през 2014г.;
2.За приемане на годишен финансов отчет за 2014г. на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД Бургас;
3.За приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД Бургас за 2015г. и определяне
вноските на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете в
общото събрание;
4.Други.

=2=
ІІ.Определя инж.Тодор Петров – Заместник кмет на Община Камено за
представител на Общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК Бургас при невъзможност на Кмета на Община Камено да участва лично в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на
посочените решения.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20.Докладна записка относно: Заявление за одобряване на проект за
„Частично изменение на ПУП-план за регулация на УПИ І-253, ІІІ-246,252 и
ІХ-общ. в квартал 54, УПИ ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в квартал 55 и нова улица с
осови точки от 99 до 99д по плана на село Тръстиково, общ.Камено.
21……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление за одобряване на проект за „Частично изменение на ПУП-план за
регулация на УПИ І-253, ІІІ-246,252 и ІХ-общ. в квартал 54, УПИ ХVІ-общ. и
ХVІІ-общ. в квартал 55 и нова улица с осови точки от 99 до 99д по плана на
село Тръстиково, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Камено одобрява
„Частично изменение на ПУП – план за регулация на УПИ І-253, ІІІ246,252 и ІХ-общ. в квартал 54, УПИ ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в квартал 55 и
нова улица с о.т. от 99 до 99д по плана на село Тръстиково, общ.Камено”,
съгласно сините и червени черти, надписи и щрихи на приложената към
проекта графична част.
Площта и предназначението на УПИ след промяната са следните:
в квартал 54
УПИ І253 – с площ 834 кв.м. и предназначение „за жилищно
строителство”;
УПИ ІІІ246,252 – с площ 1 768 кв.м. и предназначение „за жилищно
строителство”;
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УПИ ХІобщ. – с площ 640 кв.м. и предназначение „за жилищно
строителство”;
в квартал 55
УПИ ХVІобщ. – с площ 613 кв.м. и предназначение „за жилищно
строителство”;
УПИ ХVІІобщ. – с площ 546 кв.м. и предназначение „за жилищно
строителство”.

ВЯРНО:

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20……………………………………………………………………………….
21.Докладна записка относно: Заявление 69-00-52/02.02.2015г. от
„РАКУРС” ООД чрез Управителя Кета Колева Димитрова до Кмета на Община
Камено за инвестиционно намерение – изграждане на дом за стари хора в
сградата на бивше училище с.Тръстиково, Община Камено.
22……………………………………………………………………………….
24……………………………………………………………………………….
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление 69-00-52/02.02.2015г. от „РАКУРС” ООД чрез Управителя Кета
Колева Димитрова до Кмета на Община Камено за инвестиционно намерение –
изграждане на дом за стари хора в сградата на бивше училище с.Тръстиково,
Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено на основание чл.6 от ЗОС, обявява целия
парцел представляващ УПИ І, кв.36 по ПУП на с.Тръстиково, заедно с
построените в него триетажна сграда – бивше училище, работилница и
тоалетна за частна общинска собственост.
2.Общински съвет Камено задължава Кмета на Общината да
предприеме действия, на основание чл.134, ал.1 и т.3 от ЗУТ за промяна на
отреждането на УПИ І, кв.36 по ПУП на с.Тръстиково и разделянето му на
два отделни парцела.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20……………………………………………………………………………….
22.Докладна записка относно: Заявление 69-00-51/02.02.2015г. от
„РАКУРС” ООД чрез Управителя Кета Колева Димитрова до Кмета на Община
Камено за инвестиционно намерение – изграждане на дом за стари хора в
сградата на бивше училище/детска градина/ с.Ливада, Община Камено.
23……………………………………………………………………………….
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ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление 69-00-51/02.02.2015г. от „РАКУРС” ООД чрез Управителя Кета
Колева Димитрова до Кмета на Община Камено за инвестиционно намерение –
изграждане на дом за стари хора в сградата на бивше училище/детска градина/
с.Ливада, Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено задължава Кмета на Общината да
предприеме действия, на основание чл.134, ал.1 и т.3 от ЗУТ за промяна на
отреждането на УПИ ІІ, кв.40 по ПУП на с.Ливада и разделянето му на три
отделни парцела.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес 19.02.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20……………………………………………………………………………….
23.Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Камено за
2015 година.
24……………………………………………………………………………….
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Приемане бюджета на Община Камено за 2015 година.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
І.Приема Бюджета на Община Камено за 2015 година, както следва:
1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
4 356 786 лв. Приложение №1А.
В т.ч.
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на
4 006 867 лв.
Преходен остатък от 2014 г. в размер на 487 347 лв. съгласно
Приложение №4.
• § 88-03- временно съхраняване на средства /училища/-(-) 137 428
лв.
2.Приходи за местни дейности в размер на 3 942 707 лв. Приложение
№1А.
• Собствени приходи в размер на 3 231 055 лв.
• Обща изравнителна субсидия в размер на 539 300 лв.
• в т.ч. зимно почистване в размер на 22 300 лв.
• Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 248 200 лв.
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• в т.ч. ОР Пътища в размер на 88 800лв.
• Лизингови вноски в размер на (-) 11 237 лв.
• Друго финанс. – отчисл. по чл.60 и чл.64е от ЗУО в размер на (-)
140 803 лв.
• Предоставени заеми изв.б. с/ки в размер на 296 500 лв.
• Погаш. по краткоср. заеми от др. лица в страната (-) /ФЛАГ/ в
размер на 444 963 лв.
• Преходен остатък от 2014г. в размер на 224 655 лв. съгласно
Приложение №4.
• В т.ч. разпределен по функции:
• Функция „Общи държавни служби” – 56 496 лв. /общ устройствен
план на общината/.
• Функция „Образование” – 69 лв.
• Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи – 80 977 лв./ в
т.ч. -78 232.00 лв. по Проект социално включване/.
• Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда” – 80 893 лв.
• Функция „Икономически дейности и услуги” – 6 220 лв./зимно
поддържане/.
3.По разхода за делегирани от държава дейности в размер на 4 356 786
лв. Приложение №2А.
4.По разхода за делегираните от държавните дейности
дофинансирани със средства от собствени приходи в размер на 205 721 лв.
Приложение №3А.
5.По разхода в местните дейности в размер на 3 736 986 лв.
Приложение №4А.
6.Приема разпределението на преходния остатък от 2014г.
Приложение №4 в размер на 712 002 лв. в т.ч.
• държавни дейности - 487 347 лв.
• местни дейности - 224 655 лв.
7.Приема Строителна програма на Община Камено за 2015 г. в
размер на 889 088 лв. Приложение №5.
А/Целеви средства – 248 200 лв.
Б/Местни приходи – 640 888 лв.
8.Утвърждава поименния списък на капиталови разходи със средства
от целева субсидия за 2015 г. Приложение №14.
9.Утвърждава поименния списък на капиталови разходи със
собствени бюджетни средства за 2015г. Приложение №15.
10.Приема план – график за обслужване на просрочените задължения
за 2015г. Приложение №1.
11.Одобрява размера на общинския дълг за 2015г. Приложение №6.
12.Определя второстепенните разпоредители в Община Камено за
2014г. Приложение №11.

13.Приема размера на просрочените вземания, които се предвиждат
да бъдат събрани през 2015г. Приложение №7.
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14.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през
2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат
системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №8.
14.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата
дейности във функциите „Здравеопазване, „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без
читалищата/ се определя от Кмета на общината в рамките на средствата,
определени по стандарти и утвърдените размери по т.3 от настоящото
решение.
15.Утвърждава разчет за разходите, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, финансирани
от приходи по § 40-00 за 2015г. Приложение №9.
16.Утвърждава актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности за периода 2015, 2016, 2017г., Приложение №19 и Приложение
№19А.
17.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 5% от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
18.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 30% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните 4 години.
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.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани
промени:
1.В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
3.В изпълнение на правомощията си по предходните точки Кметът
издава заповеди.
4.Кметът извършва съответните промени по бюджета на Общината,
включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет
към него, в рамките на компенсираните промени.
ІV.Възлага на Кмета на Общината:
•Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни средства със своя заповед.

•Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
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•Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
•Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага
конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или
трайно на бюджетните разходи.
•Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тях.
•Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с
изисквания на съответния управляващ орган и на МФ.
•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 2015г.
V.Упълномощава Кмета на Община Камено:
-да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чии
то бюджет е част от общинския бюджет.
-за всеки отделен случай Кметът на Общината определя или
договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на
финансиращата програма, но не по късно от края на 2015 година.
-при предоставяне на временно безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на
чл.126 от ЗПФ.
-във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на Община внася
предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
-да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по
национални програми и от 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 финансиране и съфинансиране на общински програми и
проекти.
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-дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от
набирателната сметка на Общината за временно финансиране на
възникнали неотложни разходи.
-дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни плащания
по проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други
донорски програми, да предприеме необходимите законови действия за
ползване на заем от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ”
ЕАД, централния бюджет и други източници за кредитиране.
-приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на
бюджета, съгласно списък на протоколите.
-дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно
свободните средства за делегираните от държавата дейности да се ползват
за финансиране и на други плащания по бюджета на Община Камено, при
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните
от държавата дейности в определените им размери.
-разходването на бюджетните средства/без целевите средства/ се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
-разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до
размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение,
като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
-постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на
следната приоритетност:плащания по обслужване на дълга, за трудови
разходи, разходи за покриване на просрочени задължения от минали
години, за разходи за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи –
горива, ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти и издръжка на
социални здравни и образователни заведения.

ВЯРНО:

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

