ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Русокастро,
общ.Камено по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото
имущество на територията на кметството за периода от 01.01.2013г. до
31.10.2013г.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………........
14…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Ганчев- Кмет на с.Русокастро, общ.
Камено относно отчет за дейността на кметство с.Русокастро, общ.Камено по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за опазване на обществения
ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на
кметството за периода от 01.01.2013г. до 31.10.2013г.
След направеното гласуване с 12 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметство
с.Русокастро по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството за периода от
01.01.2013г. до 31.10.2013г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Свобода,
общ.Камено по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на кметството за периода от
01.01.2013г. до 31.10.2013г.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
14…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Георгиев- Кмет на с.Свобода, общ.Камено
относно отчет за дейността на кметство с.Свобода, общ.Камено по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на
територията на кметството за периода от 01.01.2013г. до 31.10.2013г.
След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Свобода по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото
имущество на територията на кметството за периода от 01.01.2013г. до
31.10.2013г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет на общинската администрация за
административното обслужване на населението и за работата с писмата,
сигналите и жалбите на гражданите от Община Камено.
4….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет на общинската администрация за административното обслужване на
населението и за работата с писмата, сигналите и жалбите на гражданите от
Община Камено.
След станалите разисквания с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на общинската администрация
за административното обслужване на населението и за работата й с
писмата, сигналите и жалбите на гражданите от Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно разрешение за настаняване в земеделски земи от
общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Стойчо Грудев Грудев с възстановен имот
съгласно съдебно решение.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
14…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
разрешение за настаняване в земеделски земи от общинския поземлен фонд
/ОПФ/ на Стойчо Грудев Грудев с възстановен имот съгласно съдебно решение.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено разрешава Стойчо Грудев Грудев с
адрес гр. Айтос, ул. “Братя Миладинови” № 17а да бъде настанен в имот
№000075 с площ 0,720 дка, частна общинска собственост в землището на с.
Винарско както следва:
1.Обособена част на север в имот №000075 /нула, нула, нула, нула,
седем, пет/, с площ от 0,720 дка /Нула цяло, седемстотин и двадесет дка/ ,
целия с площ
от 3,307
дка
в землището на с. Винарско.
Категорията на земята при неполивни условия е трета , с начин на
трайно ползване “Нива”. Имотът се намира в местността “Извън
регулацията” при граници и съседи както следва:
№000074- полски път на община Камено; №030047- нива на “Златен клас
2004” ЕООД; №030048- нива на насл. на Стайко Колев Милев.
Средната цена на земеделските земи от трета
категория в
землището на с. Винарско от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
1200 лв. на дка. (Хиляда и двеста лв.).

=2=
Цената поземлен имот № 000075 с площ 0,720 дка е 864,00 лева.
(Осемстотин шестдесет и четири лв. ). Решението №А8130/15.02.2013 г. за
определяне правото на обезщетение на собствениците по реда на чл. 10б,
чл. 10в и чл. 35 от ЗСПЗЗ в землището на с. Винарско на Стойчо Грудев
Грудев , е на обща стойност 864,00 лева(Осемстотин шестдесет и четири
лева. )

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за отдаване
под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Свобода,
общ.Камено.
6…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
14………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот-частна
общинска собственост, находящ се в с.Свобода, общ.Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински

РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2013 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем-масивна сграда на два етажа всеки с площ от 480
кв.м. и мазе с площ 340 кв.м. (бивше училище), находяща се в УПИ ХІ, кв.2
по плана на с.Свобода, общ.Камено, обл.Бургас.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 10 (десет), при
начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
Масивна сграда на два етажа всеки с площ от 480 кв.м. и мазе с
площ от 340 кв.м. (бивше училище), находяща се в УПИ ХІ, кв.2 по плана на
с.Свобода, общ.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-550.00 (петстотин и петдесет) лева, месечен
наем без ДДС, съгласно експертна оценка.
Размерът на наемното плащане е както следва :
от 1-та до 3-та година–гратисен период.

=2=
от 4-та до 10-та година- 550.00 лева без ДДС месечен наем‚
увеличен с размера на достигнатата стъпка на наддаване на търга.
Стъпка на наддаване–55.00 (петдесет и пет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 55.00 (петдесет и пет)
лева.
3.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе
търга и да сключи договор за наем при описаните условия със спечелилия
участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно постъпило заявление от Асен Георгиев Иванов
за закупуване на общински имот-частна общинска собственост.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Асен Георгиев Иванов за закупуване на общински
имот-частна общинска собственост.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
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 2013 година”, като се добави в
частта общински имоти, които община Камено има намерение да
предложи за продажба-УПИ ІХ, квартал 18, целият с площ 302 кв.м. по
плана на с.Свобода, общ.Камено.
2.Да се продаде на Асен Георгиев Иванов общински имот, а
именно УПИ ІХ, квартал 18, целият с площ 302 кв.м. по плана на
с.Свобода, общ.Камено, обл.Бургас на цена 1 208.00 (хиляда двеста и осем)
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
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно отпускане на средства за изграждане на система
за видео наблюдение на възлови места и кръстовища в гр.Камено.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отпускане на средства за изграждане на система за видео наблюдение на
възлови места и кръстовища в гр.Камено.
След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с 12
гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска средства в размер на 10 000 /десет
хиляди/ лева за изграждане на система за видео наблюдение на възлови
места и кръстовища в гр.Камено. Системата да бъде изведена на монитор
при дежурния служител в РУП-Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно изплащане допълнително възнаграждение в
общинските и държавни дейности дофинансирани с общински приходи,
читалища и Целодневни детски градини за 2013 г. Община Камено, област
Бургас.
9……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изплащане допълнително възнаграждение в общинските и държавни дейности
дофинансирани с общински приходи, читалища и Целодневни детски градини
за 2013 г. Община Камено, област Бургас.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие да се начисли и изплати с
работната заплата за м.декември 2013г., допълнително трудово
възнаграждение
в
размер
на
200.00/двеста/
лева
изчислени
пропорционално на отработените дни към 30.11.2013г. на работниците и
служители, които са в трудови правоотношения към 30.11.2013г. във
всички общински и държавни дейности дофинансирани с общински
приходи, читалища и целодневни детски градини.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно отпускане на допълнителна общинска
субсидия за Народно читалище „Просвета 1927г.” гр.Камено.
10………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отпускане на допълнителна общинска субсидия за Народно читалище
„Просвета 1927г.” гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска допълнителна общинска субсидия в
размер на 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ лева на Народно читалище
„Просвета 1927г.” гр.Камено.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 759 „Други дейности по
културата” по § 45-00 в разхода на бюджета за 2013г. и по § 27-10 Такси
технически услуги по прихода на бюджета за 2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно предоставяне на еднократна финансова
помощ на пострадало от пожар семейство.
14………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно предоставяне на еднократна финансова помощ на пострадало от пожар
семейство.
След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с
12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА
дава съгласие Община Камено да отпусне средства в размер на 5 000 /пет
хиляди/ лева за възстановяване жилището на Никола Начев Симеонов от
с.Русокастро ЕГН ------------------ л.к. № ------------------- от ----------------.
издадена от МВР Бургас.
2.Необходимите средства да бъдат осигурени от местните приходи по
бюджета на Община Камено за 2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно обект:”Довеждащ колектор и ПСОВ” в ПИ
033006, м.”Герена” землище гр.Камено и съпътстващата му техническа
инфраструктура.
14………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
обект:”Довеждащ колектор и ПСОВ” в ПИ 033006, м.”Герена” землище
гр.Камено и съпътстващата му техническа инфраструктура.
След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.План за застрояване, с които се засяга 9 982.0 кв.м. земеделска
земя, трета категория, неполивна, общинска собственост, за изграждане на
обект: „Довеждащ колектор и ПСОВ”, в имот 033006, м. „Герена” в
землището на гр.Камено, Община Камено. Графичната част на проекта е
неразделна част от Протокола с решението на Общинския съвет.
2.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПП за проектиране на
„довеждащ колектор” с дължина 19.91 м. за изграждане на обект:
„Довеждащ колектор и ПСОВ”, през имот 033006, трета категория,
общинска собственост, землище на гр.Камено, Община Камено, Област
Бургас. Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с
решението на Общинския съвет.
3.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПП за проектиране на
„Външен водопровод” с дължина 19.54 м. за изграждане на обект:
„Довеждащ колектор и ПСОВ”, през имот 033005, трета категория,
общинска собственост, землище на гр.Камено, Община Камено, Област
Бургас. Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с
решението на Общинския съвет.

=2=
4.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПП за проектиране на „Ел
кабел 20 кV” с дължина 415.12 м. за изграждане на обект: „Довеждащ
колектор и ПСОВ”, през имоти №№ 028225, 032728, 033014 и
033034,общинска собственост, землище на гр.Камено, Община Камено,
Област Бургас. Графичната част на проекта е неразделна част от
Протокола с решението на Общинския съвет.
5.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПП за проектиране на
„Довеждащ път”, с който се засягат 148.0 кв.м. земеделска земя, трета
категория, общинска собственост, за изграждане на обект: „Довеждащ
колектор и ПСОВ”, част от имот 033005, землище на гр.Камено, Област
Бургас. Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с
решението на Общинския съвет.
Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен
вестник”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно заявление от ЗП Марчо Иванов Белалов с
вх.№94-00-1875/20.11.2013г. с искане за разрешение за изработване на ПУППРЗ във връзка с отреждането на собствения му имот 082047 в стопанския двор
на с.Русокастро за „Склад селскостопанска продукция и техника” и одобряване
на задание за проектиране, придружено с документи за собственост и скица.
14………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от ЗП Марчо Иванов Белалов с вх.№94-00-1875/20.11.2013г. с искане
за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка с отреждането на
собствения му имот 082047 в стопанския двор на с.Русокастро за „Склад
селскостопанска продукция и техника” и одобряване на задание за проектиране,
придружено с документи за собственост и скица.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на ЗП Марчо Иванов Белалов
изработването на ПУП-ПРЗ за отреждането на собствения му имот 082047
по КВС на землище с.Русокастро за „Склад селскостопанска продукция и
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!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес 28.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно определяне на допълнителна финансова
помощ на клуб на пенсионера в гр.Камено за 2013 година.
14………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на допълнителна финансова помощ на клуб на пенсионера в
гр.Камено за 2013 година.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2013 година
допълнителна финансова помощ на клуб на пенсионера в гр.Камено – 4 000
/четири хиляди/ лева.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 122 – „Общинска
администрация” по § 42-14 в разхода на бюджета за 2013г., и по § 27-10
Такси технически услуги по прихода на бюджета за 2013 г.

ВЯРНО:

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

