
 

 

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  

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

   1.Докладна записка относно отчет за изпълнение на Националната 

Стратегия на Република България 2012-2020 година за интегриране на ромите и 

лицата от други етнически групи в неравностойно положение в Община Камено 

за периода 2012-2013 година. 

2…………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………... 

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

13……………………………………………………………………………………. 

 

 ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

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

отчет за изпълнение на Националната Стратегия на Република България 2012-

2020 година за интегриране на ромите и лицата от други етнически групи в 

неравностойно положение в Община Камено за периода 2012-2013 година. 

След станалите разисквания с 13 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено приема Отчета за изпълнение на Националната 

Стратегия на Република България 2012-2020г. за интегриране на ромите и 

лицата от други етнически групи в неравностойно положение в Община 

Камено за периода 2012-2013г. 

 

 

 

 

 

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  

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

   2.Докладна записка относно приемане План за работата на Общински съвет 

Камено за ІІ-то шестмесечие на 2014 година. 

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

5……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

13……………………………………………………………………………………. 

 

   ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

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

относно приемане План за работата на Общински съвет Камено за ІІ-то 

шестмесечие на 2014 година. 

 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

 Общински съвет Камено приема и одобрява плана за работа на 

Общински съвет Камено за ІІ-то шестмесечие на 2014 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  

№35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

3.Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед за авансово 

плащане по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

образователните заведения в Община Камено” финансиран по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/047 

от 14.03.2013г. 

4……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

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

13……………………………………………………………………………………. 

 

 ПО ТРЕТА ТОЧКА 

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

издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в Община 

Камено” финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/1.1-09/2010/047 от 14.03.2013г. 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено упълномощава Кмета на Община Камено да 

издаде Запис на Заповед без протест и без разноски, в полза на 

Министерство на регионално развитие и благоустройство, Управляващ 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013-Главна 

дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, платим на 

предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по 

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

образователните завадения в община Камено”, Договор BG161PO001/1.1-

09/2010/047 от 14.03.2013г. на стойност 420 610,97 лв./четиристотин и 

двадесет хиляди шестстотин и десет лева и деветдесет и седем стотинки/, 

което представлява 35% от стойността на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ, със срок на валидност – 14.05.2015 година. Общински 

съвет Камено одобрява поемането на гореописаното задължение. 

 

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  

№35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

  4.Докладна записка относно постъпило заявление от Валентина Иванова 

Бакалова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено. 

5………………………………………………………………………………….. 

10…………………………………………………………………………………. 

13…………………………………………………………………………………. 

 

  ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

постъпило заявление от Валентина Иванова Бакалова за прекратяване на 

съсобственост между нея и Община Камено. 

 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

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 : 92 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІХ-73 в 

квартал 14, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с 

площ 414 кв.м. 

     2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и 

Валентина Иванова Бакалова, чрез продажба на общинската част от 

имота, състояща се от 92 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІХ-73 в квартал 14, по 

плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 414 

кв.м., на цена 736.00 (седемстотин 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! 

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  

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

  5.Докладна записка относно постъпило заявление от Валентина Иванова 

Бакалова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено. 

6……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

13……………………………………………………………………………………. 

 

 

  ПО ПЕТА ТОЧКА 

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

постъпило заявление от Валентина Иванова Бакалова за прекратяване на 

съсобственост между нея и Община Камено. 

 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

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 : 178 кв.м. ид.ч. от УПИ ХVІІ-73 в 

квартал 14, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с 

площ 804 кв.м. 

 2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и 

Валентина Иванова Бакалова, чрез продажба на общинската част от 

имота, състояща се от 178 кв.м. ид.ч. от УПИ ХVІІ-73 в квартал 14, по 

плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 804 

кв.м., на цена 1 424.00 (хиляда четиристотин двадесет и четири) 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! 

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  

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

  6.Докладна записка относно постъпило заявление от Георги Щерев 

Хомондозлиев- управител на „Хомондо” ЕООД гр.Бургас за прекратяване на 

съсобственост между него и Община Камено. 

7……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

13……………………………………………………………………………………. 

 

   ПО ШЕСТА ТОЧКА 

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

постъпило заявление от Георги Щерев Хомондозлиев- управител на „Хомондо” 

ЕООД гр.Бургас за прекратяване на съсобственост между него и Община 

Камено. 

След  направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

         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 : 1 084 кв.м. ид.ч. от УПИ 

ХVІІ-114 в квартал 35, по плана на с.Константиново, общ.Камено, 

обл.Бургас, целият с площ 2 723 кв.м. 

         2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и 

,,Хомондо“ ЕООД гр.Бургас, чрез продажба на общинската част от имота, 

състояща се от 1 084 кв.м. ид.ч. от УПИ ХVІІ-114 в квартал 35, по плана 

на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 2 723 кв.м., 

на цена 10 840.00 (десет хиляди осемстотин и четиридесет) 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! 

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 

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 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………………………………………………………………………………... 

13………………………………………………………………………………... 

 

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  

 

Р Е Ш И : 

            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:  

Поземлен имот №070100  в землището на с. Русокастро, частна общинска 

собственост    с площ   15,098 дка, собственост на кметство с. 

Русокастро. Категорията  на земята при неполивни условия е пета с 

начин  на трайно ползване “Полска култура”.  Имотът се намира в 

местността “Плетено кладенче” при   граници и съседи: №070006- полска 

култура на насл. на Костадин Дончев Николов; №000165- полски път на 

община Камено- полски пътища; №070101- полска култура на кметство с. 

Русокастро; №070075- полска култура на ЗКПУ “Русокастро”; №070032- 

полска култура на ЗКПУ “ Русокастро”. 

     ІІ.Общински съвет Камено разрешава да се извърши замяна на  

Поземлен имот №070100,  находящ се  в землището на с. Русокастро, 

частна общинска собственост   с площ 15,098 дка,  категория на земята 

при неполивни условия- пета с  начин  на трайно ползване  “Полска 

култура”.  Имотът се намира в местността “Плетено кладенче” при   

граници и съседи: №070006- полска култура на насл. на Костадин Дончев  



 

 

=2= 

 

Николов; №000165- полски път на община Камено- полски пътища; 

№070101- полска култура на кметство с. Русокастро; №070075- полска 

култура на ЗКПУ “Русокастро”; №070032- полска култура на ЗКПУ “ 

Русокастро”. 

      ІІІ. Общински съвет Камено разрешава замяната да бъде извършена   

 с Поземлен имот №077011    в землището на с. Русокастро, собственост 

на Станка Атанасова Янчева от гр. Бургас, Атанас Тодоров Желев от гр. 

Средец и Васил Атанасов Желев от с. Катунци  с площ 15,098 дка. 

Категорията  на земята при неполивни условия е  шеста  с начин на 

трайно ползване “Полска култура”.  Имотът се намира в местността 

“Гробища ” при граници и съседи както следва: №077012- пасище с храсти 

на кметство с. Русокастро; №000268- гробище на община Камено- полски 

пътища; №077010- полска култура на ЗКПУ “Русокастро”; №077013- 

полска култура на Георги Атанасов Иванов; №000160- полски път на 

община Камено- полски пътища. 

    ІV. Оценка на общинския имот:  

       1.Пазарната  оценка  на общинския имот №070100 по КВС с. 

Русокастро е 7549,00 лв. ( Седем хиляди петстотин четиридесет и девет  

лева ). 

       2.Данъчната оценка  на  общинския имот №070100 по КВС с. 

Русокастро е 1331,60 лв. ( Хиляда триста  тридесет и един  лева и 

шестдесет стотинки). 

      V.Оценка на имота на физическите лица: 

       1.Пазарната  оценка на имота на физическите лица  №077011 по 

КВС с. Русокастро е 7549,00 лв. (Седем хиляди петстотин четиридесет и 

девет  лева ). 

       2. Данъчната оценка  на имота на физическите лица №077011 по 

КВС с. Русокастро е  1406,40  (Хиляда четиристотин и шест лева и 

четиридесет стотинки). 

      VІ. Общински съвет Камено  е съгласен  определената  пазарна 

цена на общинския имот № 070100 по КВС с. Русокастро да бъде  в размер 

на  7549,00 лв. и определената пазарна цена на имота на физическите 

лица  №077011 по КВС с. Русокастро да бъде  в размер на  7549,00 лв. 

     VІІ.Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да 

издаде заповед за извършване на замяната и да сключи договор за замяна. 

    
 

 

 

 

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 

№ 35 

 

    Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

  8.Докладна записка относно заявление за разрешение изработването на 

ПУП-план за улична регулация /ПУР/ на улица, представляваща общински 

полски път ПИ 000197, за достъп до УПИ І-10149 в местността „Край село”, 

землище с.Константиново. 

  9.………………………………………………………………………………… 

10………………………………………………………………………………... 

13………………………………………………………………………………... 

 

 

  ПО ОСМА ТОЧКА 

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

заявление за разрешение изработването на ПУП-план за улична регулация 

/ПУР/ на улица, представляваща общински полски път ПИ 000197, за достъп до 

УПИ І-10149 в местността „Край село”, землище с.Константиново. 

 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено одобрява 

представеното задание и разрешава изготвянето на ПУП –план за улична 

регулация /ПУР/ на улица, представляваща общински полски път ПИ 

000197, за достъп до УПИ І-10149 в местността „Край село”, землище 

с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, след съгласуване на 

инвестиционното намерение с РИОСВ –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 

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

     9.Докладна записка относно заявление за разрешение изработването на 

ПУП-план за застрояване на ПИ 016030 и ПИ 016031 в местността „Куш 

бунар”, землище с.Черни връх, с цел промяна на статута на земята с 

предназначение за „Склад за съхранение на резервни части за поддръжка на 

действаща фотоволтаична електроцентрала в ПИ 016058”. 

10………………………………………………………………………………... 

13………………………………………………………………………………... 

 

 

    ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

заявление за разрешение изработването на ПУП-план за застрояване на ПИ 

016030 и ПИ 016031 в местността „Куш бунар”, землище с.Черни връх, с цел 

промяна на статута на земята с предназначение за „Склад за съхранение на 

резервни части за поддръжка на действаща фотоволтаична електроцентрала в 

ПИ 016058”. 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

 На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено 

одобрява представеното задание и разрешава изготвянето на ПУП- план за 

застрояване на ПИ 016030 и ПИ 016031 в местността „Куш бунар”, 

землище с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, след съгласуване на 

инвестиционното намерение с РИОСВ- 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 

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

     10.Докладна записка относно заявление за разрешение изработването на 

ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 000355 и ПИ 010087, с цел 

обособяване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с предназначение за 

„Жилищно строителство”, в местността „Край село”, землище с.Черни връх. 

11………………………………………………………………………………... 

13………………………………………………………………………………... 

 

 

     ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

относно заявление за разрешение изработването на ПУП-план за регулация и 

застрояване на ПИ 000355 и ПИ 010087, с цел обособяване на нови урегулирани 

поземлени имоти /УПИ/ с предназначение за „Жилищно строителство”, в 

местността „Край село”, землище с.Черни връх. 

 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено одобрява 

представеното задание и разрешава изготвянето на ПУП- план за 

регулация и застрояване на ПИ 010087 и ПИ 000355 с предназначение за 

„Жилищно строителство” в местността „Край село”, землище с.Черни 

връх, общ.Камено, обл.Бургас, след съгласуване на инвестиционното 

намерение с РИОСВ- 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 

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

     11.Докладна записка относно заявление от СД”Тунджа – 91-Георгиеви С-

ие” до Кмета на Общината за разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 

000183, в стопански двор с.Полски извор. 

12………………………………………………………………………………... 

13………………………………………………………………………………... 

        

   ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА  

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

заявление от СД”Тунджа – 91-Георгиеви С-ие” до Кмета на Общината за 

разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 000183, в стопански двор 

с.Полски извор. 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено разрешава на СД „Тунджа-91-Георгиеви С-

ие” изработването на ПУП-ПРЗ за отреждането на собствения му имот 

000183 в стопански двор по КВС на землище с.Полски извор, за „Склад за 

съхранение на техника” и одобрява представеното задание. 

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 собствениците на имота. 

Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в 

частта му, касаеща горепосочения имот. 

 

 

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 

№ 35 

 

   Днес 26.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

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

    12.Докладна записка относно заявление за одобряване на проект на ПУП- 

ПП за подобекти: 1.”Регулиращи и измервателни линии за „Лукойл България” 

АД и 2. „Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас” към обект 

„Газорегулираща станция /ГРС/ Бургас”. 

13………………………………………………………………………………….      

 

    ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на проект на ПУП- ПП за подобекти: 1.”Регулиращи и 

измервателни линии за „Лукойл България” АД и 2. „Приемна камера на 

Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас” към обект „Газорегулираща станция 

/ГРС/ Бургас”. 

След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет 

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПП за 

подобекти:1.”Регулиращи и измервателни линии за „Лукойл България” 

АД и 2.”Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас” към 

обект „Газорегулираща станция /ГРС/ Бургас”към обект „Газорегулираща 

станция /ГРС/ Бургас”. 

2.Общински съвет Камено обявява имот с проектен №051229, 

представляващ част от имот №051163- полски път, землище гр.Камено, за 

частна общинска собственост. 

3.Общински съвет Камено, дава окончателно съгласие за замяна на 

част от имот №051163 /проектен 051229/, общинска собственост с част от 

имот 051225 /проектен 051226/, собствен на „Булгартрансгаз” ЕАД. 

 

 

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



 

 

/Ст. Драганова/ 

 

 


