ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
2……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
2.Общински съвет Камено определя основно месечно възнаграждение на
Председателя на ОбС Камено в размер на 90% от заплатата на Кмета на
Общината, при пълно работно време.
3.Общински съвет Камено определя размера на възнаграждението на
общинските съветници за участия в заседания на ОбС – 100.00 лв., и за
участие в заседания на неговите комисии – 50.00 лв.
4.Общински съвет Камено определя пътните разходи на общинските
съветници за участие в заседания на ОбС и комисиите към него, да се
изплащат за едно пътуване от селищата до гр.Камено , както следва:
с.Кръстина – 3.00 лв.,
с.Винарско – 4.00 лв.,
с.Русокастро – 10.00 лв.,
с.Полски извор – 8.00 лв.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Утвърждаване състава на Постоянните комисии на Общински съвет
Камено.
3……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Утвърждаване състава на Постоянните комисии на Общински съвет Камено.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема и утвърждава състава и ръководствата
на Постоянните комисии на Общински съвет Камено.
ПК по законност, обществен ред, финансово-икономическа дейност,
Европейски фондове и програми.
Тонка Добрева – Председател
Румяна Сотирова – Зам.председател
Димитър Пейчев – Член
Цветомир Петров – Член
Иван Кузманов – Член
Димитър Которов – Член
Живко Бараков – Член

=2=
ПК по устройство на територията, жилищна политика, строителство,
транспорт, развитие и планиране на земеделието и горското стопанство,
бедствия и аварии.
Янчо Проданов – Председател
Иван Кузманов – Зам.председател
Иван Тенев – Член
Камен Тодоров – Член
Живко Бараков – Член
ПК по образование, наука, изкуство, спорт, младежки дейности, туризъм,
вероизповедания и култура.
Димитър Пейчев – Председател
Тонка Добрева – Зам.председател
Дора Тяснова – Член
Галя Георгиева – Член
Румяна Сотирова – Член
ПК по здравеопазване, социална политика и екология.
Д-р Елена Димитрова- Председател
Камен Тодоров – Зам.председател
Иван Димитров – Член
Димитър Которов – Член
Георгица Великова - Член

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно: Създаване на Комисия за „Предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси” към Общински съвет Камено.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Радослав Балтаджиев- Председател на ОбС Камено
относно: Създаване на Комисия за „Предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси” към Общински съвет Камено.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и
чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ, създава Комисия за „Предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси” към Общински съвет Камено в
състав от трима члена.
2.Общински съвет Камено определя комисията в следния състав:
Тонка Добрева – Председател
Галя Георгиева – Член
Иван Димитров - Член

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Определяне на представител в Областния съвет
за развитие.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Радослав Балтаджиев- Председател на ОбС Камено
относно: Определяне на представител в Областния съвет за развитие.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено избира за член на Областния съвет за
развитие г-н Радослав Балтаджиев.
2.Общински съвет Камено избира за заместник-член в Областния съвет
за развитие г-жа Тонка Добрева.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно: Определяне на основните месечни работни
заплати на Кмета на Общината и Кметове на кметства в Община Камено.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на
Общината и Кметове на кметства в Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
1.Определя размера на основните месечни работни заплати на Кмета на
Общината и Кметове на кметства в община Камено, считано от датата на
възникване на пълномощията, както следва:
Кмет на Община Камено
Кмет на кметство с.Свобода
Кмет на кметство с.Кръстина
Кмет на кметство с.Винарско
Кмет на кметство с.Трояново
Кмет на кметство с.Вратица
Кмет на кметство с.Русокастро
Кмет на кметство с.Желязово
Кмет на кметство с.Черни връх
Кмет на кметство с.Тръстиково
Кмет на кметство с.Ливада
Кмет на кметство с.Константиново
Кмет на кметство с.Полски извор

1 440.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.

=2=
2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов
стаж и професионален опит в размер на едно на сто върху основното
месечно възнаграждение, което се променя на период от една година.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно: Участие в проект „Обществена трапезария”.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Участие в проект „Обществена трапезария”.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено разрешава участие на Община Камено във
финансирането на проекта с общински средства в размер на 1 273.32 лв.,
считано от 01.10.2015 г. до 31.12.2015г.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно:Участие на Община Камено в проект по мярка
19.1. по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски – Кмет на Община Камено
относно: Участие на Община Камено в проект по мярка 19.1. по програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено дава съгласие да бъде прекратено
участието на Община Камено в Сдружение с нестопанска цел „МИГ
Камено” и упълномощава кмета на Община Камено да предприеме всички
юридически действия по откриване производство по ликвидация на
Сдружение „МИГ Камено”.
2. Общински съвет Камено дава съгласие Община Камено да участва
с проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” по мярка
„Водено от общностите местно развитие” по програма за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

=2=
3.Общински съвет Камено определя г-н Жельо Вардунски- Кмет на
Община Камено да представлява Общината в подготовката и
реализацията на проекта за партньор с Община Бургас. Също така дава
съгласие партньора по проекта Община Бургас да участва със следните
населени места: гр.Българово, с.Братово, с.Брястовец, с.Димчево,
с.Драганово, с.Извор, с.Изворище, с.Маринка, с.Миролюбово, с.Равнец и
с.Твърдица, както и партньори- за стопанския сектор: „Съединение
02“ООД, ЕИК: 102803187, със седалище и адрес на управление: п.к 8520,
гр.Българово, общ.Бургас, ул.“Първи май“, трети стопански двор,
представлявано от Иван Генчев
и за нестопански сектор: СНЦ
„Училищно настоятелство при СОУ „Христо Ботев“, гр.Камено, Булстат:
102922202, гр.Камено, п.к 8120, община Камено, ул.Христо Ботев №46,
представлявано от Галина Йорданова Костова.
4. Общински съвет Камено дава съгласие водещ партньор по проекта
да бъде Община Камено.
5. Общински съвет Камено възлага на кмета на община Камено да
започне процес на преговори за обединение на усилията с партньорите за
създаване на обща територия с непрекъснати граници за прилагане на
подхода „Водено от общностите местно развитие” от програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 година и да подпише
споразумение за партньорство.
6.Във връзка с успешното изпълнение на проекта, Община Камено се
задължава да осигури помещението находящо се на ІІ етаж на сграда,
частна общинска собственост, с адрес гр.Камено ул.”Освобождение „ №72.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно:
Искане за безвъзмездно управление и
ползване на архитектурен паметник, находящ се в землището на
с.Русокастро,общ.Камено.
9……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Искане за безвъзмездно управление и ползване на архитектурен
паметник, находящ се в землището на с.Русокастро,общ.Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 16 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие за отправяне на искане, чрез
Областния управител на област Бургас до Министерски съвет на
Република България, за предоставяне от Министерство на регионалното
развитие и благоустройството за безвъзмездно управление и ползване от
община Камено на следния имот:
ПИ №000252 /нула, нула, нула, две, пет, две/ с площ 2 770 /две хиляди
седемстотин и седемдесет/ кв.м., находящ се в землището на с.Русокастро,
местност „Голям камък/Рускин”, начин на трайно ползване: архитектурен
паметник на културата-крепост „Русокастро”.
2.Възлага на кмета на община Камено да отправи искане до
Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

/Р.Балтаджиев/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………..
9.Докладна записка относно: Предоставяне на гориво за нуждите на РУКамено.
10…………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………….
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски – Кмет на Община Камено
относно: Предоставяне на гориво за нуждите на РУ-Камено.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие да бъдат предоставени на РУКамено 200 литра гориво/месечно/ за период от 6/шест/ месеца, считано от
01.12.2015 година.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 03.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10.Докладна записка относно: Определяне на представител на Община
Камено в Асоциацията по ВиК- Бургас.
11…………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Определяне на представител на Община Камено в Асоциацията по
ВиК- Бургас.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
І.Упълномощава Кмета на община Камено Жельо Вардунскипредставител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиКБургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас
решения, както следва:
1.Съгласуване на Допълнителен Бизнес-план на „ВиК” ЕАД Бургас за
2016 г.;
2.Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Бургас за 2016г. в рамките
на 20 000/двадесет хиляди/лв. на основание чл.20, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация;
3.Изпращане на уведомление до „ВиК” ЕАД Бургас за предаването на
новоизградени обекти по Проект „Изграждане на канализация на кв.Долно
езерово и КПС с тласкател до ПСОВ-Бургас” и по Проект „Инвестиционни
проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас-Меден
рудник” за стопанисване, поддържане и експлоатация до подписване на
договора между асоциацията по ВиК и ВиК оператора.

=2=
ІІ.Определя инж.Георги Георгиев-заместник кмет на община Камено за
представител на Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиКБургас 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:...........................
/Р.Балтаджиев/

