
 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

   1.Докладна записка относно 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…………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………..... 

15……………………………………………………………………………………. 

18……………………………………………………………………………………. 

 

 ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено 

относно 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. 

 

След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено приема отчета по 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. 

 

 

 

 

ВЯРНО:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......................... 

                                                  /Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

   2.Докладна записка относно предложение за приемане на Общински план за 

развитие на Община Камено за периода 2014-2020 година и Стратегия за 

насърчаване на младежта в Община Камено за периода 2014-2020 година. 

3…............................................................................................................................. 

5……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………………. 

18……………………………………………………………………………………. 

 

 

   ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

предложение за приемане на Общински план за развитие на Община Камено за 

периода 2014-2020 година и Стратегия за насърчаване на младежта в Община 

Камено за периода 2014-2020 година. 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

 1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.13 и чл.24, т.1 от Закона 

за регионалното развитие, Общински съвет Камено приема Общински 

план за развитие на Община Камено за периода 2014-2020 година. 

2.На основание чл.21, ал.11 т.12 от ЗМСМА Общински съвет Камено 

приема Стратегия за насърчаване на младежта в Община Камено за 

периода 2014-2020 година. 

 

 

 

 

 

ВЯРНО:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................... 

                                                   /Ст. Драганова/ 

 



 

 

ПРЕПИС! 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л  

№33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

3.Докладна записка относно отчет за изпълнение на Наредбата за 

регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга на територията на гр.Камено, 

общ.Камено. 

4……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………................. 

15……………………………………………………………………………………. 

18……………………………………………………………………………………. 

 

 

 ПО ТРЕТА ТОЧКА 

   Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

отчет за изпълнение на Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на които 

трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на 

територията на гр.Камено, общ.Камено. 

 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено приема отчета за изпълнение на Наредбата за 

регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга на територията на град Камено, 

Община Камено. 

 

 

 

ВЯРНО:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................... 

                                                 /Ст.Драганова/ 

 

 



 

 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л  

№33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

   4.Докладна записка относно предоставяне под аренда на земеделска земя от 

Общинския поземлен фонд- частна общинска собственост, представляваща 

поземлен имот №082084 в землището на с.Русокастро, общ.Камено. 

5………………………………………………………………………………….. 

10…………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………. 

18…………………………………………………………………………………. 

 

  ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд- 

частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №082084 в 

землището на с.Русокастро, общ.Камено. 

 

След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“  и 2 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

     І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен търг 

с  явно наддаване за отдаване под аренда  на недвижим имот‚  частна 

общинска собственост за срок от 15 години  за създаване и отглеждане на   

овощна градина от лешници при начална тръжна цена и стъпка на 

наддаване     както следва: 

      1.Поземлен имот № 082084, находящ се в землището на с. 

Русокастро, Община Камено с площ от 20,858 дка / Двадесет дка, 

осемстотин петдесет и осем кв. м/   в местността “До село- изв. Регулац. ” 

с начин на трайно ползване “Изоставена нива” при граници и съседи: 

№082085- спортен терен на община Камено; №000244- път ІІІ кл. на 

Министерството на транспорта; №082081- изоставена нива на община 

Камено; №000142- дере на община Камено- полски пътища; №082077- 

изоставена нива на община Камено; №000244- път ІІІ кл. на  
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Министерството на транспорта. Категорията на земята при неполивни  

условия е четвърта. 

      1.1. Начална тръжна цена – 30.00 лв. на дка за година- 625,74 лв. за 

целия имот на година.  

Размерът на арендното плащане е както следва:   

 от 1- та до 6- та година – гратисен период . 

 от 7- та до 9- та година - 30.00 лв. на дка за година ‚ увеличен с 

достигнатата 

арендна цена при наддаване на търга.  

 от 10- та до 15- та година-     45.00 лв. на дка за година‚ увеличен с 

достигната 

арендна цена при наддаване на търга.  

1.2. Стъпка за наддаване- 3.00 лв. на дка- 62,57 лв. за целия имот. 

      1.3. Депозит за участие в търга - 10 лв. на дка- 208,58 лв. за целия 

имот.                              

      1.4. Срокът  на правото на ползване  е 15 години. 

        ІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да 

организира и проведе публичния  търг и да сключи договор за аренда със 

спечелилия  търга арендатор за срок от 15 години . 

        ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да 

сключи договор за аренда със спечелилия  търга арендатор за срок от  15  

стопански години . 

        За земеделски земи, отдавани под аренда  не се заплаща ДДС. 

          

 

 

 

 

ВЯРНО:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................... 

                                                   /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………... 

   5.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земя –

частна общинска собственост в землището на с.Русокастро, общ.Камено за 

отглеждане на пчелни семейства. 

6……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………………. 

18……………………………………………………………………………………. 

 

 

    ПО ПЕТА ТОЧКА 

   Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено 

относно предоставяне под наем на земеделска земя –частна общинска 

собственост в землището на с.Русокастро, общ.Камено за отглеждане на пчелни 

семейства. 

 

След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

       І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен 

търг с  явно  наддаване за отдаване под наем  на недвижим имот‚   

общинска собственост  за  отглеждане на  пчелни семейства    както 

следва: 

      1.Част от Поземлен имот № 041013 / нула  четири едно нула едно 

три/, по проект за делба №041022 с площ от 1,000 дка  /Един /, целият с 

площ 854,730,  находящ се в землището на с. Русокастро, Община Камено    

с начин на трайно ползване ”Пасище с храсти”.  Категорията  на земята 

при неполивни  условия е  девета  при граници и съседи: №000186- 

полски път на община Камено- полски пътища,  №000185- път ІV кл. на 

община Камено- път ІV клас; №041011- пасище с храсти на кметство с. 

Русокастро; №041012- полски път на кметство с. Русокастро; №000257- 

овцеферма на Държавен поземлен фонд- МЗГ; №041009- истор. Местност 

на кметство с. Русокастро; №041012- полски път на кметство с. 

Русокастро; №041010- пасище с храсти на кметство с. Русокастро; 

№000185- път ІV кл. на община Камено- път ІV клас; №000164- полски път  
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на община Камено- полски пътища; №000199- скала на община Камено- 

полски пътища; №000251- скала на община Камено- полски пътища; 

№000254- скала на община Камено- полски пътища; №000255- скала на 

община Камено- полски пътища; №000256- скала на община Камено- 

полски пътища.. 

     1.1. Началната  тръжна цена  при провеждане на търга  е 6.00 лв. 

на дка за една стопанска година.             

     1.2. Депозитът  за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка . 

     1.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка. 

     1.4. Срокът  на правото на ползване  е  6 / Шест  / стопански 

години. 

      ІІ. Общински съвет Камено възлага на кмета на общината да 

проведе  публичния търг  с явно наддаване  при горепосочените  

условия. 

      ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да 

сключи договор за наем със спечелилия  търга наемател за срок от  6 

/Шест/  стопански години . 

      За земеделски земи, отдавани под наем  не се заплаща ДДС. 

 

 

 

 

 

 

ВЯРНО:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................... 

                                                 /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

  6.Докладна записка относно определяне на наемна и арендна цена за 

предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен 

фонд /ОПФ/ чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за 

стопанската 2014/2015 година. 

7……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………………. 

18……………………………………………………………………………………. 

 

 

   ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

определяне на наемна и арендна цена за предоставяне под наем или аренда на 

земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс за стопанската 2014/2015 година. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

      1.Общински съвет Камено възлага на кмета на общината  да 

провежда публичен търг  или публично оповестен конкурс  за отдаване  

под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд 

(ОПФ) за стопанската 2014/2015 година за срок до 10 /Десет/ стопански 

години. 

      2.Общински съвет  Камено определя началната тръжна/ конкурсна  

цена  за предоставяне на земеделски земи  от ОПФ под наем или аренда   

чрез публичен търг  или публично оповестен конкурс и размерът на 

депозита за участие в търга   както следва: 

     2.1.Началната тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски 

култури  за срок до 10 стопански години е 32.00 лв./ дка за година, 

независимо от категорията на земята. Размерът на депозита за участие в 

търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота. 
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  2.2. Началната тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни 

насаждения  по периоди е следната: 

  Трайни насаждения Грат

исен 

пери

од 

годи

ни 

Период на плододаване 

години лв./дка 

за 

година  

2.2.1   Лозови насаждения 3 4 - 7 40.00 

8 - 20 60.00 

за останалия период 

на плододаване 

40.00 

 2.2.2. Овощни насаждения 

семкови, костилкови, 

черупкови 

4 5- 7 30.00 

за останалия период 

на плододаване 

45.00 

 2.2.3. Ягодоплодни култури 2 за периода на 

плододаване 

45.00 

 2.2.4. Етерично- маслени 

култури- роза, мента, 

лавандула, шипка и др. 

3 за периода на 

плододаване 

30.00 

2.2.5.Култивирани билки 

срок на предоставяне- 5 години 

1 2 - 5 22.00 

 2.2.6.Калифорнийски аспержи 

срок на предоставяне- 15 

години 

3 4 - 12 47.00 

13 - 15 30.00 

       Размерът на депозита за участие в търга е 10,00 лв./дка.     

       Продължителността на периода на плододаване за отделните 

видове трайни насаждения се определя от приложенията към чл.5 от 

Наредбата за базисните цени на трайните насаждения ( ДВ бр.107 от 2000 

г.). 

   2.3.Началната тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни 

насаждения за срок до 5 години е следната: 

за съществуващи лозови насаждения – 30.00 лв./дка за година. 

  2.4. Началната тръжна цена за ползване на ливади за срок до 10 години  

е 7,00 лв./ дка за година. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от 

началната тръжна цена, умножена по площта на имота. 

  2.5. Началната тръжна цена  за ползване на мери и пасища за срок до 10 

години   е 6.00 лв. /дка.  за година. Размерът на депозита за участие в 

търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота. 
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 3.Сключването на договор за наем  или аренда за ползване на обявените 

по този ред земеделски земи от ОПФ не гарантира подпомагане на 

земеделските производители по схемите и мерките на Общата 

селскостопанска политика. 

  За земеделските земи не се заплаща  ДДС. 

 

  

 

 

 

ВЯРНО:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

                                                   /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

  7.Докладна записка относно предоставяне на свободните общински мери, 

пасища и други площи, годни за паша за общо ползване на земеделските 

стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено, в 

съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние. 

8………………………………………………………………………………..... 

10………………………………………………………………………………... 

15………………………………………………………………………………... 

18………………………………………………………………………………... 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

    Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

предоставяне на свободните общински мери, пасища и други площи, годни за 

паша за общо ползване на земеделските стопани, отглеждащи пасищни 

животни на територията на Община Камено, в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 

 

След  направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

      І. Общински съвет  Камено дава съгласие за предоставяне на мери, 

пасища и други площи за общо ползване на земеделските стопани от 

общината или техни дружества за отглеждане на селскостопански животни  

при пасищни условия за стопанската 2013 -2014 година. 

     ІІ.Общински съвет Камено приема  Годишен план за паша в община 

Камено за 2013- 2014  година съгласно Приложение 1. 

   

 

 

 



 

 

=2= 

 

 1.ЗА ОБЩО  ПОЛЗВАНЕ 

   1.1.Отдадените за общо ползване на  земеделските стопани за 

общоселските стада (описани в Приложение 1, колона 11) и свободните 

мери, пасища, ливади  и други площи, определени за търг и за общо 

ползване за паша на селските стада  (описани  в Приложение 1, колона  

14), годни за паша за 2014 г. да се ползват   от всички пасищни животни в 

населеното място.    

   2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 

МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА   

 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят 

предназначението на земята. 

 Да опазват предоставените им имоти от ерозия, заблатяване, 

засоляване и други увреждания. 

 Да не използват мерите и пасищата за неземеделски  нужди. 

 Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти. 

 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни и други 

отпадъци. 

 Да не ограждат наетите мери, пасища и други площи. 

 Да осигуряват свободен достъп до тях на всички пасищни животни, 

отглеждани в населеното място. 

 Наемателите нямат право да събират такса от собствениците на 

животни, независимо от разходите, които са направили по 

почистването им. 

Не се разрешава паленето на растителност в мерите, пасищата и други 

площи, годни за паша. 

 

 

 

 

ВЯРНО:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................... 

                                                /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

    Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

  8.Докладна записка относно продължаване престоя на 6 годишните деца 

от подготвителните групи в ЦДГ през летния период. 

   9………………………………………………………………………………… 

10………………………………………………………………………………... 

15………………………………………………………………………………... 

18………………………………………………………………………………... 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

  Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ЦДГ 

през летния период. 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено дава съгласието си, при наличието на 

свободни места и желание на родителите, децата на 6 годишна възраст да 

продължат престоят си в Целодневните детски градини до 31.08.2014г. 

включително. 

 

     

 

 

ВЯРНО:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ 

                                                     /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

      9.Докладна записка относно назначаване на допълнителен персонал в 

ЦДГ „Слънце”гр.Камено извън утвърдената численост. 

10………………………………………………………………………………... 

15………………………………………………………………………………... 

18………………………………………………………………………………... 

 

 

    ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

   Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

назначаване на допълнителен персонал в ЦДГ „Слънце”гр.Камено извън 

утвърдената численост. 

 

След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено дава съгласието си считано от 01.06.2014г. 

към ЦДГ „Слънце” гр.Камено да бъде разкрита допълнително 1 бройка 

извън списъчен състав по 66 ПМС/28.03.1996г., като след 01.07.2014г. 

бюджетната дейност 303 311 бъде актуализирана. 

 

 

   

 

 

ВЯРНО:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................... 

                                               /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

      10.Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности 

11………………………………………………………………………………... 

15………………………………………………………………………………... 

18………………………………………………………………………………... 

 

     ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

   Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено 

относно бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности. 

 

След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от 

ЗМСМА и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, приема 

бюджетната прогноза за местните дейности, съгласно: 

1.Приложение №1„Прогноза за периода 2015-2017г. на постъпленията 

от местните приходи и на разходите за местни дейности”. 

2.Приложение №6б „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми 

на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по 

нови заеми за периода 2015-2017г.”. 

3.Приложение №6в „Прогноза на разходите на начислена основа на 

лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и 

намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 

2015-2017г.” 

 

ВЯРНО:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................... 

                                               /Ст. Драганова/ 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

      11.Докладна записка относно отпускане финансова помощ на лицето 

Тодорка Стоянова Митева. 

      12……………………………………………………………………………….. 

15………………………………………………………………………………... 

18………………………………………………………………………………... 

 

 

  ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА  

  Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

отпускане финансова помощ на лицето Тодорка Стоянова Митева. 

 

След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2014 година 

финансова помощ в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева на лицето Тодорка 

Стоянова Митева. 

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! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

    10………………………………………………………………………………..  

    12.Докладна записка относно отпускане на допълнителна общинска 

субсидия за читалище „Просвета” с.Черни връх за 2014 година. 

      

13………………………………………………………………………………… 

15………………………………………………………………………………... 

18………………………………………………………………………………... 

 

    ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

    Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

отпускане на допълнителна общинска субсидия за читалище „Просвета” 

с.Черни връх за 2014 година. 

 

 

След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено отпуска допълнителна общинска субсидия 

в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева на читалище „Просвета” с.Черни 

връх за 2014 година. 

2.Сумата да се отрази в местна дейност 759 – „Други дейности по 

културата” по § 45-00 в разхода на бюджета за 2014г., и по § 27-10 Такси 

технически услуги по прихода на бюджета за 2014г. 

 

 

 

ВЯРНО:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................                                    

/Ст. Драганова/ 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

      13.Докладна записка относно сключване на договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД. 

14……………………………………………………………………………….. 

15………………………………………………………………………………... 

18……………………………………………………………………………….. 

 

 

    ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД. 

 

След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет 

 

Р Е Ш И : 

       1.Община Камено да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията 

на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

образователните заведения в община Камено”  финансиран от 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,  приоритетна ос 

1: Устойчиво и интегрирано  градско развитие   , схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската 

образователна инфраструктура в градските агломерации „ при следните 

основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 780 742,96лв. (седемстотин и 

осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и деветдесет 

и шест стотинки); 

 



 

 

=2= 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган   съгласно Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/047 от 14.03.2013 

г. финансиран по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007-2013 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.078 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Камено , по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/1.1-09/2010/047 от 14.03.2013 г. финансиран по 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 , 

сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 

програма,  

- Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината 

по чл.6 от Закона за общинския дълг; 

       2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Камено да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка 

– „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите 

за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 

ВЯРНО:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................... 

                                                /Ст. Драганова/ 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10………………………………………………………………………………..  

14.Докладна записка относно сключване на договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД. 

15……………………………………………………………………………….. 

18……………………………………………………………………………….. 

 

 

    ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

    Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД. 

 

След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

       1.Община Камено да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията 

на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

образователните заведения в община Камено”  финансиран от 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,  приоритетна ос 

1: Устойчиво и интегрирано  градско развитие   , схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската 

образователна инфраструктура в градските агломерации „ при следните 

основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 227 405,07 лв. (двеста двадесет и 

седем хиляди  четиристотин и пет лева и седем стотинки.); 

 Валута на дълга – лева  



 

 

=2= 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  

 Условия за погасяване:  

 Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или Източници за погасяване на главницата – 

от собствени бюджетни средства; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.078 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината 

по чл.6 от Закона за общинския дълг; 

       2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Камено да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка 

– „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите 

за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

 

 

 

 

 

 

ВЯРНО:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ 

                                                     /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1…………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………… 

10…………………………………………………………………………………… 

15.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-ПП 

/парцеларен план/ за „Уличен водопровод за ПИ 009011”в местността 

„Рапаня”землище гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

16…………………………………………………………………………………… 

18…………………………………………………………………………………… 

 

 

    ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

    Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

заявление за одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за „Уличен водопровод 

за ПИ 009011”в местността „Рапаня”землище гр.Камено, общ.Камено, 

обл.Бургас. 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено одобрява ПУП- ПП /парцеларен план/ за 

„Уличен водопровод за ПИ 009011” в местността „Рапаня” землище 

гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

 

 

 

 

 

ВЯРНО:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ 

                                                     /Ст. Драганова/ 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1…………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………… 

10…………………………………………………………………………………… 

15…………………………………………………………………………………… 

16.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-ПУР /план за 

улична регулация/ за ПИ 012103 в местността „Кабата” землище с.Винарско, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

17…………………………………………………………………………………… 

18…………………………………………………………………………………… 

 

 

    ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

   Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

заявление за одобряване на ПУП-ПУР /план за улична регулация/ за ПИ 012103 в 

местността „Кабата” землище с.Винарско, общ.Камено, обл.Бургас. 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено одобрява ПУП- ПУП /план за улична 

регулация/ за ПИ 012103” в местността „Кабата” землище с.Винарско, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

 

 

 

 

 

ВЯРНО:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ 

                                                     /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К А М Е Н О 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 

   Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1…………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………… 

10…………………………………………………………………………………. 

15………………………………………………………………………………… 

17.Докладна записка относно заявление с вх.№54.00.60/24.06.2013г. от 

„Съни тейл” ООД за одобряване на ПУП-парцеларен план за „Външно 

ел.захранване с кабел 20 кV от нов СРС, между ж.р.стълб № 17 и 18 от ВЛ 20 

кV „Аспарухово”, до ново ТП в ПИ 089001,местност „Санър баир”, землище 

с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас. 

18………………………………………………………………………………… 

 

 

    ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 

заявление с вх.№54.00.60/24.06.2013г. от „Съни тейл” ООД за одобряване на 

ПУП-парцеларен план за „Външно ел.захранване с кабел 20 кV от нов СРС, 

между ж.р.стълб № 17 и 18 от ВЛ 20 кV „Аспарухово”, до ново ТП в ПИ 

089001,местност „Санър баир”, землище с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас. 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено одобрява ПУП- парцеларен план за „Външно 

ел.захранване с кабел 20 кV от нов СРС, между ж.р.ст. №17 и 18 от ВЛ 20 

кV „Аспарухово”, до ново ТП в ПИ 089001, местност „Санър баир”, 

землище с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас”. 

 

 

 

 

ВЯРНО:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ 

                                                     /Ст. Драганова/ 

 



 

 

 


