ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет Камено за периода м.ноември 2011 г. –
м.април 2012 г.
2. .....................................................................................................
3. ......................................................................................................
24. ......................................................................................................
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода
м.ноември 2011 г. – м.април 2012 г.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на Кмета на община
Камено за изпълнение решенията на Общински съвет Камено за периода
м.ноември 2011 г. – м.април 2012 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. Докладна записка относно пренасочване гласуваните
средства за празника на с.Кръстина 24 май 2012 година.
3. .......................................................................................................
24. .......................................................................................................
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно пренасочване
гласуваните средства за празника на с.Кръстина 24 май 20102година.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие, средствата в размер
на 1 000 /хиляда/ лева отпуснати за празника на с.Кръстина 24 май, да
бъдат пренасочени за довършителни работи на църквата „Св.св.Кирил и
Методий”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. Докладна записка относно промени на общинската
строителна програма за 2012 г.
24. .......................................................................................................
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно промени на
общинската строителна програма за 2012 г.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено променя финансовите средства по
обекти както следва:
1. с.Винарско
– основен ремонт общинска сграда /здравен пункт/ местни средства било 0.00 лв. става 3 000 лв.;
- ремонт младежки клуб - местни средства било 6 000 лв.
става 3 000 лв.
2. с.Трояново
- основен ремонт общинска сграда кметство – местни
средства било 0.00 лв. става 8 000 лв.
- изграждане на спирка – местни средства било 3 500 лв.
става 0.00 лв.

=2=
- ремонт отводнителен канал – местни средства било
3 000 лв. става 0.00 лв.
- чакълиране – местни средства било 2 000 лв. става 500 лв.
3. с.Константиново
- основен ремонт общинска сграда кметство - местни
средства било 0.00 лв. става 2 000 лв.
- чакълиране - местни средства било 2 000 лв. става
0.00 лв.
Настоящите промени да се отразят при актуализацията на
строителната програма.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
4. Докладна записка относно продължаване престоя на децата
от подготвителните групи в ЦДГ през летния период.
24. .......................................................................................................
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно продължаване
престоя на децата от подготвителните групи в ЦДГ през летния период.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
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
31.08.2012 г. включително.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
5. Докладна записка относно създаване на Звено за услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж Камено.
24. .......................................................................................................
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно създаване на
Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж
Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено създава Звено за услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж Камено.
2. Структурата и числеността на персонала ще бъдат
определени след одобряване на проектното предложение и подписване
на Договор с договарящия орган на оперативна програма „Развитие на
човешки ресурси”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
6. Докладна записка относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Камено.
24. .......................................................................................................
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на община Камено
както следва:
Пар.1 В Раздел III Такси за детски градини, ученически
общежития, заведения за социални услуги и домашен социален
патронаж се създава нов член 36 „а” със следния текст:

=2=
Чл.36”а” /1/ Лицата ползващи комплексна услуга „Помощ в
дома” заплащат месечна такса съгласно Тарифа за ползване на социална
услуга „Помощ в дома” приложение № 1.
/2/ Месечната такса на всеки потребител се равнява на
месечния брой получени часове за услуги,умножени по съответната
диференцирана ставка.
/3/ Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно
гарантирания минимален доход и над определените в горната граница
лимити, ползват услуги по проекта, като заплащат пълната цена на услуга
1.70 лв./час.
/4/ Таксата се начислява и събира от длъжностните лица в
Звеното за услуги в домашна среда към Отдел ”Социални услуги и
подпомагане” при Общинска администрация Камено и се внасят в
извънбюджетна сметка на Общината до 15 - то число на месеца,
следващ месеца за който се дължат.
Пар.2 Създава приложение № 1 към чл.36 „а”, озаглавено
„Тарифа за ползване на социална услуга „Помощ в дома”.

Потребители, чийто доход е равен
или по-нисък от:

Доход

Диференцирана
ставка за
потребителска такса
0.17 лв./час
0.19 лв./час
0.22 лв./час
0.26 лв./час
0.31 лв./час
0.34 лв./час

Гарантиран минимален доход ГМД
Двукратния размер на ГМД
Трикратния размер на ГМД
Четирикратния размер на ГМД
Петкратния размер на ГМД
Шесткратния размер на ГМД

65.00 - 129.99 лв.
130.00 – 194.99 лв.
195.00 – 259.99 лв.
260.00 – 324.99 лв.
325.00 – 389.99 лв.
390.00 лв.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................
/Ст. Драганов

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
7. Докладна записка относно приемане на Наредба за
провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в
община Камено.
24. .......................................................................................................
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно приемане на
Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на
общински дълг в община Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15 ал.3 от
Закона за общинския дълг, Общински съвет Камено приема Наредба за
провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в
община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................
8. Докладна записка относно приемане на Наредба за
управление на общинския дълг на община Камено.
24. .......................................................................................................
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно приемане на
Наредба за управление на общинския дълг на община Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Камено
приема Наредба за управление на общинския дълг на община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
9. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на
временни безлихвени заеми от бюджетната сметка по извънбюджетните
сметки на община Камено.
24. ………………………………………………………………………………………………….
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно даване
съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от бюджетната
сметка по извънбюджетните сметки на община Камено.
След направеното поименно гласуване 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие, Кмета на община
Камено да прехвърли парични средства от бюджетната към
извънбюджетните сметки на общината, като временни безлихвени
заеми, когато общината е бенефициент по Кохезионния и структурни
фондове към Националния фонд и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, до възстановяването им от Управляващия орган.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
10. Докладна записка относно бракуване на специален
автомобил ГАЗ 53 А с регистрационен № А 72-44 ВВ и лек автомобил ДЕУ
ЕСПЕРО с регистрационен № А 19-63 КР.
24. ………………………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно бракуване на
специален автомобил ГАЗ 53 А с регистрационен № А 72-44 ВВ и лек
автомобил ДЕУ ЕСПЕРО с регистрационен № А 19-63 КР.
След направеното поименно гласуване 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено, на основание чл.59 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, дава съгласие да се извърши процедура по
бракуване и отчисляване от баланса на община Камено, ГАЗ 53 А с
регистрационен № А 72-44 ВВ и ДЕУ ЕСПЕРО с регистрационен
№ А 19-63 КР.
2. Общински съвет Камено дава съгласие бракуваните
автомобили да се предадат на вторични суровини и сумата се заприходи
в счетоводството на община Камено.
3. Общински съвет Камено възлага на Кмета на Община
Камено да организира и проведе процедурата.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
11. Докладна записка относно предоставяне на свободните
общински мери, пасища и други площи, годни за паша за общо и
индивидуално ползване на земеделски стопани или техни сдружения,
отглеждащи пасищни животни на територията на община Камено в
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние.
24. ………………………………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно предоставяне
на свободните общински мери, пасища и други площи, годни за паша за
общо и индивидуално ползване на земеделски стопани или техни
сдружения, отглеждащи пасищни животни на територията на община
Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние.
След станалите разисквания и поименно гласуване 15 гласа
„ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено прави следните промени, а
именно:
- Приложение 1, стр.5, от колона 15 – 380.317 дка отпада и
се прибавя в колона 16 – 380.317 дка;
- Променя общия сбор на колона 15 и колона 16.
2. Общински съвет Камено приема Годишен план за паша в
община Камено за 2012 година съгласно Приложение 1
3. Общински съвет Камено дава съгласие за предоставяне на
мери, пасища и други площи за индивидуално и общо ползване на

=2=
земеделските стопани от общината или техни дружества.
4. Общински съвет Камено приема Правила за ползване на
общинските мери , пасища и други площи за отглеждане на пасищни
животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро
екологично и земеделско състояние както следва:
ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Свободните мери , пасища и други площи, годни за
паша за 2012 г., определени за общо ползване от дребните земеделски
стопани и общоселските страда /описани в приложената Приложение 1,
колона 13; 15/ , да се ползват безмъзмездно от колективните и
общоселски стада, както и от останалите пасищни животни в населеното
място, необхванати в стадата. Срокът за ползването да бъде 2 години.
ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
- Кметът на общината организира отдаването под наем на
общинските мери и пасища за индивидуално ползване на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище или в
съседни землища на територията на община Камено, които отглеждат
регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на МЗХ както следва:
10 или повече говеда, или 10 или повече биволи, или 10 или
повече говеда и биволи;
5 или повече крави и/ или юници по схемата за крави с
бозаещи телета;
50 или повече овце майки, или 50 или повече кози майки,
или 50 или повече овце
майки и кози майки;
5 или повече еднокопитни ( коне, магарета, мулета, катъри).
Отдаването под наем на общинските мери , пасища за
индивидуално ползване се извършва след провеждане на публично
оповестен търг с явно наддаване за имотите, описани в Приложение 1годишен план за паша, колона 16.
- Общински съвет Камено определя следните условия за
провеждане на публичните търгове:
Начална тръжна цена – 6.00 лв. на дка за година.
Размер на депозита за участие - 20% от началната тръжна
цена, умножена по площта на имота.
Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена.
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Имотите се отдават под наем за срок от 5 години.
Сключването на договора за наем не гарантира подпомагане
на земеделските производители.
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА В ДОБРО
ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
Имотите за индивидуално ползване, останали свободни
след провеждането на търговете по точка 2.2. и имотите, определени за
общо ползване от дребните земеделски стопани и общоселските стада,
се отдават под наем след провеждането на втори публично оповестен
търг при същите условия на желаещи да поемат задължението за
поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. Имотите,
отдадени под наем с поето задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние могат да се ползват от всички
пасищни животни от населеното място. Те не трябва да се ограждат и не
трябва да се събира такса за паша.
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!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
5. .......................................................................................................
6. .......................................................................................................
12. Докладна записка относно постъпило заявление от Георги
Славов Славов за прекратяване на съсобственост между него и община
Камено.
24. ………………………………………………………………………………………………….
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно постъпило
заявление от Георги Славов Славов за прекратяване на съсобственост
между него и община Камено.
След направеното поименно гласуване 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за
ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2012 г.” имот : 70 кв.м. ид.ч. от УПИ
VІІІ-67 в квартал 13, по плана на с.Кръстина, община Камено, област
Бургас, целият с площ 1 850 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
Георги Славов Славов, чрез продажба на общинската част от имота,
състояща се от 70 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-67 в квартал 13, по плана на
с.Кръстина, общ.Камено, област Бургас, целият с площ 1 850 кв.м., на
цена 420.00 (четиристотин и двадесет) лева без ДДС, съгласно експертна
оценка.
3. Възлага на Кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 31.05.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................
13. Докладна записка относно определяне на начална тръжна
цена за продажба на имот – частна общинска собственост в ЗЗП на с.Черни
връх, община Камено.
24. .......................................................................................................
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно определяне на
начална тръжна цена за продажба на имот – частна общинска собственост
в ЗЗП на с.Черни връх, община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за
продажба в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2012 г.” имот ПИ № 23 с площ 950 кв.м. в ЗЗП на с.Черни връх,
община Камено, област Бургас.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост при начална
тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 23 (двадесет и трети), находящ се в ЗЗП на с.Черни
връх, община Камено, област Бургас с площ 950 (деветстотин и петдесет)
кв.м.
Начална тръжна цена - 4 750.00 (четири хиляди седемстотин и
петдесет) лева без ДДС, съгласно експертна оценка.
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Стъпка на наддаване – 475.00 (четиристотин седемдесет и
пет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 475.00
(четиристотин седемдесет и пет) лева.
3.Възлага на Кмета на община Камено да организира и
проведе търга и сключи договор за покупко-продажба при описаните
условия със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. ………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….
14. Докладна записка относно определяне на начални тръжни
цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост.
24. ………………………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно определяне на
начални тръжни цени за отдаване под наем на имоти общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2012 г.”, в частта имоти, които
община Камено има желание да отдаде под наем:
- лекарски кабинет № 15, находящ се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
- лекарски кабинет № 23, находящ се втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
- стоматологичен кабинет № 22, находящ се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
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- медицинска лаборатория, находяща се втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 35.30 кв.м.
2. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост за срок
от 5 (пет) години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване, както
следва :
- лекарски кабинет № 15, находящ се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
Начална тръжна цена - 17.16 (седемнадесет лева и
шестнадесет стотинки) месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване – 1.70 (един лев и седемдесет стотинки)
без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.70 (един лев и
седемдесет стотинки) без ДДС.
- лекарски кабинет № 23, находящ се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
Начална тръжна цена - 17.16 (седемнадесет лева и
шестнадесет стотинки) месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване – 1.70 (един лев и седемдесет стотинки)
без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.70 (един лев и
седемдесет стотинки) без ДДС.
- стоматологичен кабинет № 22, находящ се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
Начална тръжна цена - 17.16 (седемнадесет лева и
шестнадесет стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване – 1.70 (един лев и седемдесет стотинки)
лева, без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.70 (един лев и
седемдесет стотинки) лева, без ДДС.
- медицинска лаборатория, находяща се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 35.30 кв.м.
Начална тръжна цена - 70.60 (седемдесет лева и шестдесет
стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване – 7.00 (седем) лева, без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 7.00 (седем) лева,
без ДДС.
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3. Възлага на Кмета на община Камено да организира и
проведе търговете и сключи договори за наем със спечелилите
участници.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
15. Докладна записка относно определяне на начална тръжна
цена за отдаване под наем на язовир публична общинска собственост
находящ се в землището на с.Ливада.
24. ……………………………………………………………………………………………………
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно определяне на
начална тръжна цена за отдаване под наем на язовир публична общинска
собственост находящ се в землището на с.Ливада.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2012 г.” в частта имоти, които
община Камено има желание да отдаде под наем:
- язовир № ПИ 000020, находящ се в землището на с.Ливада,
община Камено с площ 37.822 дка.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот-публична общинска собственост за срок от
5 (пет) години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както
следва :
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ПИ № 000020 (нула, нула, нула, нула, две, нула), находящ се в
землището на с.Ливада, община Камено, с площ 37.822 (тридесет и
седем дка осемстотин двадесет и два кв.м) дка. Начин на трайно
ползване на имота : язовир.
Начална тръжна цена - 1 134.66 (хиляда сто тридесет и четири
лева и шестдесет и шест стотинки) годишен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване – 113.00 (сто и тринадесет) лева, без
ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 113.00 (сто и
тринадесет) лева, без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Камено да организира и
проведе търга и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБИЩИНСКИ

СЪВЕТ

К АМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
16. Докладна записка относно отводнителен канал за
повърхностни води, северозападно от гр.Камено.
24. …………………………………………………………………………………………………
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно отводнителен
канал за повърхностни води, северозападно от гр.Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа
„ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено дава съгласие община Камено да
придобие правото на собственост върху поземлени имоти или части от
поземлени имоти в обхвата на отводнителния канал на цени не повисоки от 800.00 лв./дка, както следва:
ПИ 018224 – Васила Паскалева Железчева и Веселин Димитров
Димитров – част от имот от 1 834.00 кв.м.
ПИ 018193 – Йордан Петров Йорданов – част от 887.00 кв.м.
ПИ 018194 – Иван Желев Иванов – част от 2 001.00 кв.м.
ПИ 018107 – Руска Колева Петрова – целия от 2 468.00 кв.м.
ПИ 018074 – Теньо Иванов Тенев – целия от 3 000.00 кв.м.
ПИ 018076 – Михаил Семов Мустакеров – целия от 3 000 кв.м.
ПИ 018042 – Н-ци Желю Дачев Добрев – целия от 3 329.00 кв.м.
ПИ 018020 – Щерион Райков Велев – целия от 3 741.00 кв.м.
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ПИ 104040 – Минчо Иванов Велев – част от 427.00 кв.м.
ПИ 104021 – Пеньо Динев Епченски – част от 695.00 кв.м., може и
целия от 2 918.00 кв.м. /дворно място извън регулация/ по желание на
собственика.
ПИ 104011 – Добри Игнатов Минчев – част от 377.00 кв.м., може и
целия от 1 914.00 кв.м. /дворно място извън регулация/ по желание на
собственика.
2. Общински съвет Камено упълномощава Кмета на Община
Камено да възложи изработването на оценки от оценител на имоти
относно стойността на придобивания имот и сключи договори за
покупко-продажба.
3. Общински съвет Камено дава съгласие всички разходи,
свързани със сключването на горепосочените договори, да бъдат за
сметка на община Камено, област Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
17. Докладна записка относно обект „Трасе на кабел 20 kV за
захранване на ПИ 010423 и ПИ 010093 в землище гр.Камено”, за
предварително съгласие за определяне на трасе по смисъла на чл.30 ал.3
от ППЗОЗЗ.
24. ………………………………………………………………………………………………..
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно обект „Трасе
на кабел 20 kV за захранване на ПИ 010423 и ПИ 010093 в землище
гр.Камено”, за предварително съгласие за определяне на трасе по смисъла
на чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за
прокарването на кабел 20 kV през имоти: ПИ 10078, ПИ 10013 и ПИ 10095
в землище гр.Камено, всичките публична общинска собственост, с обща
дължина на сервитута – 889.0 м и обща площ от 3 556.0 кв.м.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
18. Докладна записка относно обект „Трасе на водопровод за
захранване на ПИ 010423 и ПИ 010093 в землище гр.Камено”, за
предварително съгласие за определяне на трасето по смисъла на чл.30
ал.3 от ППЗОЗЗ.
24. …………………………………………………………………………………………………
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно обект „Трасе
на водопровод за захранване на ПИ 010423 и ПИ 010093 в землище
гр.Камено”, за предварително съгласие за определяне на трасето по
смисъла на чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за
прокарването на водопровод през имоти: ПИ 10078, ПИ 10013 и ПИ 10095
землище гр.Камено, всичките публична общинска собственост, с обща
дължина на сервитута – 911.0 м и обща площ от 1 822.0 кв.м.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………..
19. Докладна записка относно обект „Трасе на кабел 20 kV за
захранване на ПИ 082029 в землището на с.Черни връх”, за предварително
съгласие за определяне на трасе по смисъла на чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ.
24. …………………………………………………………………………………………………
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно обект „Трасе
на кабел 20 kV за захранване на ПИ 082029 в землището на с.Черни връх”,
за предварително съгласие за определяне на трасе по смисъла на чл.30
ал.3 от ППЗОЗЗ.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за
прокарването на кабел 20 kV през имоти: ПИ 000206, ПИ 000002 и
ПИ 000200, землище с.Черни връх, всичките публична общинска
собственост, с обща дължина на сервитута – 489.0 м и обща площ от
1 956.0 кв.м.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
20. Докладна записка относно обект „Трасе на водопровод за
захранване на ПИ 082029 в землище с.Черни връх”, за предварително
съгласие за определяне на трасе по смисъла на чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ.
24. ……………………………………………………………………………………………….
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно обект „Трасе
на водопровод за захранване на ПИ 082029 в землище с.Черни връх”, за
предварително съгласие за определяне на трасе по смисъла на чл.30 ал.3
от ППЗОЗЗ.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за
прокарването на водопровод през имоти: ПИ 000206, ПИ 000002 и
ПИ 000200, землище с.Черни връх, всичките публична общинска
собственост, с обща дължина на сервитута – 270.0 м и обща площ от
540.0 кв.м.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
21. Докладна записка относно заявление за одобряване на
ПУП- План за застрояване на част от ПИ 052001 – имот с проектен номер
052002 с предназначение „за мачтов трафопост”, местност „Бааларе” в
землището на с.Трояново, община Камено.
24. ………………………………………………………………………………………………..
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУППлан за застрояване на част от ПИ 052001 – имот с проектен номер 052002
с предназначение „за мачтов трафопост”, местност „Бааларе” в землището
на с.Трояново, община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП- План за застрояване
на част от ПИ 052001 – имот с проектен номер 052002 с предназначение
„за мачтов трафопост”, местност „Бааларе” в землището на с.Трояново,
община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

П Р О Т О К ОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
22. Докладна записка относно процедура по одобряване на
ПУП – Парцеларен план за Трасе на охранителен канал в землището на
гр.Камено, с цел необходимост от отчуждаване на прилежащите
територии от собствениците им и бъдещо строителство.
24. …………………………………………………………………………………………………
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно процедура по
одобряване на ПУП – Парцеларен план за Трасе на охранителен канал в
землището на гр.Камено, с цел необходимост от отчуждаване на
прилежащите територии от собствениците им и бъдещо строителство.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП – Парцеларен план за
Трасе на охранителен канал в землището на гр.Камено, с цел
необходимост от отчуждаване на прилежащите територии от
собствениците им и бъдещо строителство.
Графичната част на проекта е неразделна част от решението
на Общинския съвет.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
23. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед от
Община Камено в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък добавена стойност по Договор №
02/321/00377/23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Водопровод,
канализация и ПСОВ с.Кръстина”, сключен между община Камено и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
24. ………………………………………………………………………………………………..
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно издаване на
Запис на Заповед от Община Камено в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък добавена
стойност по Договор № 02/321/00377/23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект
„Водопровод, канализация и ПСОВ с.Кръстина”, сключен между община
Камено и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено упълномощава Кмета на община
Камено да подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски,
платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна
агенция в размер на 287 808,02 лв.(двеста осемдесет и седем хиляди,
осемстотин и осем лева и 02 стотинки ) за обезпечаване размера на

=2=
ДДС за авансово/междинно плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 02/321/00377/ 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект
„Водопровод, канализация и ПСОВ - с.Кръстина”, сключен между
община Камено и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 10

Днес 31.05.2012 г. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
24. Докладна записка относно определяне на начална тръжна
цена за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в
с.Свобода, община Камено.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно определяне на
начална тръжна цена за продажба на имот – частна общинска собственост,
находящ се в с.Свобода, община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост при начална
тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва :
УПИ ХI в квартал 2, целият с площ 10 685 кв.м. по плана на
с.Свобода, община Камено. Ведно с построената в парцела масивна
сграда на два етажа всеки с площ от 480 кв.м. и мазе с площ от 340 кв.м.
Начална тръжна цена - 191 000.00 (сто деветдесет и една
хиляди) лева без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване – 19 100.00 (деветнадесет хиляди и сто)
лева без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 19 100.00
(деветнадесет хиляди и сто) лева без ДДС.

=2=
2. Възлага на кмета на община Камено да организира и
проведе търга и сключи договор за покупко-продажба при описаните
условия със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

