ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. Докладна записка относно приемане план за работата на
Общински съвет Камено за II-то шестмесечие на 2012 година.
2. .....................................................................................................
3. ......................................................................................................
11. ......................................................................................................
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова относно приемане
план за работата на Общински съвет Камено за II-то шестмесечие на 2012
година.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема и одобрява плана за
работата на Общински съвет Камено за II-то шестмесечие на 2012 г. с
направените допълнения, а именно:
м.септември - т.2 Приемане Наредба за регистрация, отчет и
изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства със
животинска тяга.
м.октомври – т.1 Отчет за размера, състоянието и
местонахождението на земите от Общинския поземлен фонд на община
Камено и неговото използване.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11

Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на
Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.ноември 2011 г.
м.май 2012 година.
3. .......................................................................................................
11. .......................................................................................................
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова относно приемане
отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за
периода м.ноември 2011 г. м.май 2012 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на
Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.ноември 2011
година – м.май 2012 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11

Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. Докладна записка относно отчет за дейността на кметство
с.Черни връх, община Камено, по административно правното обслужване
на населението и събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение
на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред,
осигуряване чистотата на околната среда и благоустрояване на населеното
място, опазване на общественото имущество на територията на
кметството.
11. .......................................................................................................
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Христо Станков – кмет на кметство
с.Черни връх относно отчет за дейността на кметство с.Черни връх, община
Камено, по административно правното обслужване на населението и
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба № 1
за поддържане и опазване на обществения ред, осигуряване чистотата на
околната среда и благоустрояване на населеното място, опазване на
общественото имущество на територията на кметството.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено, отлага докладната записка
относно отчет за дейността на кметство с.Черни връх, община Камено, по
административно правното обслужване на населението и събираемостта
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на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, осигуряване чистотата на околната
среда и благоустрояване на населеното място, опазване на общественото
имущество на територията на кметството, за следващото заседание на
Общински съвет поради отсъствие на вносителя.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11

Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
4. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед от
Община Камено в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща финансиране на разходите за ДДС към авансово плащане
по Договор № 02/321/00377 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект
„Водопровод, канализация и ПСОВ с.Кръстина”, сключен между община
Камено и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
11. .......................................................................................................
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно издаване на
Запис на Заповед от Община Камено в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходите за ДДС
към авансово плащане по Договор № 02/321/00377 от 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 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на община Камено да подпише
Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на
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126 002.00 лв. (сто двадесет и шест хиляди и два) лева за обезпечаване
на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към
авансово/междинно плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 02/321/00377 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект
„Водопровод, канализация и ПСОВ-с.Кръстина” сключен между Община
Камено и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на община Камено да подготви
необходимите документи за получаване на авансово/междинно
плащане по Договор № 02/321/00377 от 23.10.2009 г. и ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11

Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
5. Докладна записка относно отпускане на средства за
честване на 680 г. от битката при с.Русокастро.
11. .......................................................................................................
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно отпускане на
средства за честване на 680 г. от битката при с.Русокастро.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска финансови средства в
размер на 5 000 (пет хиляди) лева за честване на 680 години от битката
при с.Русокастро, община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11

Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
6. Докладна записка относно постъпило заявление от Христо
Георгиев Христов за доплащане право на собственост върху отстъпено
право на строеж.
11. .......................................................................................................
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно постъпило
заявление от Христо Георгиев Христов за доплащане право на собственост
върху отстъпено право на строеж.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:

1. Да се допълни приложението за имотите, предвидени за
продажба и за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за
управление на собствеността на община Камено за 2012 година”, като се
добави в частта общински имоти, които община Камено има намерение
да предложи за продажба - УПИ VІ-1145, квартал 69, целият с площ 580
кв.м. по плана на гр.Камено, община Камено, област Бургас.
2. Да се продаде на Христо Георгиев Христов общински имот,
а именно УПИ VІ-1145, квартал 69, целият с площ 580 кв.м. по плана на
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гр.Камено, община Камено, област Бургас на цена 2 900.00 (две хиляди и
деветстотин) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11

Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
7. Докладна записка относно предоставяне под наем на
земеделски земи – частна общинска собственост за отглеждане на
селскостопански животни с начин на трайно ползване „Наводнена
ливада”, представляващи поземлени имоти № 000120, № 000123,
№ 000126, № 000128, № 000129, № 000130, № 000131, № 000132 и
№ 000134 в землището на с.Константиново, община Камено.
11. .......................................................................................................
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев относно предоставяне
под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за
отглеждане на селскостопански животни с начин на трайно ползване
„Наводнена ливада”, представляващи поземлени имоти № 000120,
№ 000123, № 000126, № 000128, № 000129, № 000130, № 000131,
№ 000132 и № 000134 в землището на с.Константиново, община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти‚ частна общинска собственост за срок от
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8/ осем / стопански години за отглеждане на селскостопански животни
при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва:
ПИ № 000120 / нула нула нула едно две нула/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено, с площ от 12.416 дка / дванадесет
декара, четиристотин и шестнадесет кв. м/. Категория на земята при
неполивни условия - четвърта при граници: № 000121 - отводнителен
канал, землищна граница № 000119 - полски път; № 000122 - наводнена
ливада.
Начална тръжна цена - 7.00 лв. на дка за година - 86.91 лв. за
целия имот на година.
Стъпка за наддаване - 0.70 лв. на дка – 8.69 лв. за целия имот.
Депозит за участие в търга - 1.40 лв. на дка - 17.38 лв. за целия
имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000123 /нула нула нула едно две три/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ от 50.814 дка/петдесет дка,
осемстотин и четиринадесет кв.м/. Категория на земята при неполивни
условия - четвърта при граници: № 000119 - полски път; № 000118 предпазна дига; № 000124 - мочурище; № 000127 - предпазна дига.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. за година – 355.70 лв. за
целия имот на година.
Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 35.57 лв. за целия
имот.
Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 71.14 лв. за
целия имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000126 / нула нула нула едно две шест/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ 42.690 дка /четиридест и два дка,
шестстотин и деветдесет кв.м/. Категория на земята при неполивни
условия - четвърта при граници: № 000124 - мочурище; № 000118 предпазна дига.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. на дка за година- 298.83 лв. за
целия имот на година.
Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 29.88 лв. за целия
имот.
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Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 59.77 лв. за
целия имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000128 / нула нула нула едно две осем/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ от 22.506 дка /двадесет и два
дка, петстотин и шест кв.м/. Категория на земята при неполивни условиявтора при граници: № 000124 - мочурище; № 000118 - предпазна дига.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. за година – 157.54 лв. за
целия имот на година.
Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 15.75 лв. за целия
имот.
Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 31.51 лв. за
целия имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000129 / нула нула нула едно две девет/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ от 23.717 дка /двадесет и три
дка, седемстотин и седемнадесет кв.м/. Категория на земята при
неполивни условия - четвърта при граници: № 000135 - мочурище;
№ 000151 - отводнителен канал.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. за година – 166.02 лв. за
целия имот на година.
Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 16.60 лв. за целия
имот.
Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 33.20 лв. за
целия имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000130 / нула нула нула едно три нула/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ от 10.069 дка /десет дка и
шестдесет и девет кв.м/. Категория на земята при неполивни условия четвърта при граници: № 000135 - мочурище; № 000151 - отводнителен
канал.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. за година – 70.48 лв. за целия
имот на година.
Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 7.05лв. за целия имот.
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Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 14.10 лв. за
целия имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000131 / нула нула нула едно три едно/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ от 33.261 дка /тридесет и три дка,
двеста шестдесет и един кв.м/. Категория на земята при неполивни
условия - четвърта при граници: № 000135 - мочурище; № 000151 отводнителен канал.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. за година – 232.83 лв. за
целия имот на година.
Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 23.28 лв. за целия
имот.
Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 46.57 лв. за
целия имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000132 / нула нула нула едно три две/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ от 2.919 дка /два дка,
деветстотин и деветнадесет кв.м/. Категория на земята при неполивни
условия - четвърта при граници: № 000124- мочурище; № 000133 отводнителен канал; № 000127 - предпазна дига.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. за година – 20.43 лв. за целия
имот на година.
Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 2.04 лв. за целия
имот.
Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 4.09 лв. за целия
имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ПИ № 000134 /нула нула нула едно три четири/ с начин на
трайно ползване “Наводнена ливада”, находящ се в землището на с.
Константиново, община Камено с площ от 11.054 дка /единадесет дка и
петдесет и четири кв.м/. Категория на земята при неполивни условия четвърта при граници: № 000133 - отводнителен канал; № 000124 мочурище; № 000119 - полски път; № 000127- предпазна дига.
Начална тръжна цена – 7.00 лв. за година – 77.38 лв. за целия
имот на година.
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Стъпка за наддаване – 0.70 лв. на дка – 7.74 лв. за целия
имот.
Депозит за участие в търга – 1.40 лв. на дка – 15.48 лв. за
целия имот.
Срокът на правото на ползване е 8 години.
ІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
организира и проведе публичния търг и да сключи договор за наем със
спечелилите търга наематели за срок от 8 години.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН

РЕД :

1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................
8. Докладна записка относно определяне на начална тръжна
цена за отдаване под наем на имот общинска собственост.
11. .......................................................................................................
ПО ОСМА ТОЧКА
8. Докладна записка относно определяне на начална тръжна
цена за отдаване под наем на имот общинска собственост.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2012 година”, в частта имоти, които
община Камено има желание да отдаде под наем:
- Петно за разполагане на преместваем обект с площ 70.00
кв.м. ид.ч. от площад между осови точки 57, 58, 59 /западно от
училището/ в с.Русокастро.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот - общинска собственост за срок от 5 (пет)
години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва :
- Петно за разполагане на преместваем обект с площ 70.00
кв.м. ид.ч. от площад между осови точки 57, 58, 59 /западно от
училището/ в с.Русокастро.
Начална тръжна цена - 70.00 (седемдесет) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване –7.00 (седем) лева, без ДДС.

=2=
Депозитът за участие в търга е в размер на 7.00 (седем) лева,
без ДДС.
3. Възлага на кмета на Общината да организира и проведе
търга и да сключи договори за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11

Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
9. Докладна записка относно определяне на начална тръжна
цена за продажба на имот – частна общинска собственост в ЗЗП на с.Черни
връх, община Камено.
11. ………………………………………………………………………………………………….
ПО ДЕВЕТА 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 14 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 година”, следният имот : ПИ № 9 с площ 975 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 № 9 (девет), находящ се в ЗЗП на с.Черни връх, община
Камено, област Бургас площ 975 (деветстотин седемдесет и пет) кв.м.
Начална тръжна цена - 4 875.00 (четири хиляди осемстотин
седемдесет и пет) лева без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване – 487.50 (четиристотин осемдесет и
седем лева и петдесет стотинки) лева.

=2=
Депозитът за участие в търга е в размер на 487.50
(четиристотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева.
3. Възлага на кмета на община Камено да организира и
проведе търга и да сключи договор за покупко-продажба при описаните
условия със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 28.06.2012 год. се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
10. Докладна записка относно обявяване на имот – публична
общинска собственост в частна общинска собственост.
11. ………………………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка относно обявяване на имот – публична
общинска собственост в частна общинска собственост.
След направеното поименно гласуване 14 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено обявява имот-публична общинска
собственост, съставляващ Масивна сграда на два етажа застроена на 560
кв.м. в парцел ІІ, квартал 40 по плана на с.Ливада, целият с площ 7 440
кв.м. - детска градина, актувана с Акт за публична общинска собственост
№ 86 от 30.10.1997 г., за частна общинска собственост.
2. На основание чл.58 и сл. от ЗОС да се състави акт за частна
общинска собственост.

ВЯРНО:

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

