
 

 

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  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

  1.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Винарско, 

община Камено по административно- правното обслужване на населението, 

събираемостта на местни данъци  и такси и изпълнение на Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и 

общественото имущество на територията на кметство с.Винарско. 

  2……………………………………………………………………………………. 

5…........................................................................................................................... 

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

15……………………………………………………………………………………. 

20……………………………………………………………………………………. 

27……………………………………………………………………………………. 

 

 ПО ПЪРВА  ТОЧКА 

   Докладна записка от г-жа Тодорка Вълева- Кмет на с.Винарско, община 

Камено относно отчет за дейността на кметство с.Винарско, общ. Камено по 

административно- правното обслужване на населението, събираемостта на 

местни данъци  и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото 

имущество на територията на кметство с.Винарско. 

След  направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметство 

с.Винарско по административно- правното обслужване на населението, 

събираемостта на местни данъци  и такси и изпълнение на Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и 

общественото имущество на територията на кметството от 01.01.2012г. до 

01.09.2012г. 

 

 

 

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  

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1......................................................................................................................... 

  2.Докладна записка относно отчет на дейността на кметство с.Трояново, 

община Камено по административно-правното обслужване на населението, 

събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и 

общественото имущество на територията на кметството. 

5……………………………………………………………………………………... 

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

15…………………………………………………………………………………… 

20…………………………………………………………………………………… 

27…………………………………………………………………………………… 

 

  ПО ВТОРА ТОЧКА 

    Докладна записка от г-н Андон Николов- Кмет на с.Трояново, общ. Камено 

относно отчет на дейността на кметство с.Трояново, община Камено по 

административно-правното обслужване на населението, събираемостта на 

местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото 

имущество на територията на кметството. 

След направеното гласуване  с 14  гласа „ ЗА“   Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Трояново по 

административно-правното обслужване на населението, събираемостта на 

местни данъци и такси от 01.01.2012г. до 31.08.2012г., изпълнение на 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, 

околната среда и общественото имущество на територията на кметството. 

 

 

 

 

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  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

  3.Докладна записка относно разрешаване функционирането на 

самостоятелни паралелки под допустимия минимум през учебната 2012/2013 

година. 

5……………………………………………………………………………………... 

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

15…………………………………………………………………………………..... 

20……………………………………………………………………………………. 

27……………………………………………………………………………………. 

 

 ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

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

разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия 

минимум през учебната 2012/2013 година. 

 

След  направеното гласуване   с 14 гласа „ЗА“  Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

1.Общински съвет Камено дава съгласието си, през учебната 2012/2013г. 

да съществуват самостоятелни паралелки под нормативния минимум от 16 

ученика от І-ІV клас и 18 ученика от V-ХІІ клас, но не по-малко от 10 

ученика: 

а/ НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина 

- І клас – 12 ученика 

- ІІ клас- 12 ученика 

- ІV клас-12 ученика 

Дофинансира за 12 ученика с 20% по ЕРС на годишна база. 

 

б/ СОУ „Христо Ботев” гр.Камено 

-ХІ клас – 16 ученика 

Дофинансира за 2 ученика с 20% по ЕРС на годишна база. 

 

в/ ОУ „Христо Ботев” с.Трояново 

-VІ клас – 15 ученика 
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-VІІ клас – 15 ученика 

 

г/ ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро 

-VІІІ клас – 15 ученика 

 2.Актуализирането на паралелките се извършва към 01.10.2012г. 

съгласно информационната система Админ „М” на МОМН и към 

01.01.2013г. за осигуряване дофинансиране за бюджетната 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  

№ 13 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

  4.Докладна записка относно приемане на Наредба за регистрация, отчет и 

изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга на територията на община Камено. 

5…........................................................................................................................... 

10……………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………..... 

20……………………………………………………………………………………. 

27……………………………………………………………………………………. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

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

приемане на Наредба за регистрация, отчет и изисквания на които трябва да 

отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на 

община Камено. 

 

След  станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Закона за движението по 

пътищата, Общински съвет Камено приема Наредба за регистрация, отчет 

и изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга на територията на община Камено с направеното 

допълнение в Глава трета, Раздел І, чл.7, ал.2……...” и представяне на 

паспорт за регистрация на впрегатното животно”. 

 

 

 

 

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  

№13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5.Докладна записка относно допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Камено. 

10……………………………………………………………………………………. 

15…........................................................................................................................... 

20…………………………………………………………………………………..... 

27……………………………………………………………………………………. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

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

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Камено. 

 

След  направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено на основание чл.21, т.7 и ал.2 от ЗМСМА 

допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Камено както следва: 

В раздел V Такси за административни услуги се създава нов чл.46а със 

следното съдържание: 

Чл.46а(1) За подаване на заявление за регистрация на превозни средства 

с животинска тяга се заплаща такса в размер на 2.00 лв. 

(2) За издаване на регистрационен талон за пътно превозно средство с 

животинска тяга или промяна в регистрацията на пътно превозно 

средство с животинска тяга се заплаща такса в размер на 5.00 лв. 

 

 

 

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  

№13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

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

органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД. 

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

15……………………………………………………………………………………. 

20……………………………………………………………………………………. 

27……………………………………………………………………………………. 

 

  ПО ШЕСТА  ТОЧКА 

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

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

самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД. 

След  направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

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

местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект:”Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа 

гр.Камено” финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-

05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване 

на градската среда” при следните основни параметри: 

-Максимален размер на дълга – 3 237 634.81лв. /три милиона двеста 

тридесет и седем хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет и 

една стотинка/; 

-Валута на дълга – лева; 

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

-Условия за погасяване: 

- Срок за погасяване – до 6 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 



 

 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
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Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011г. финансиран по Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007-2013 

-Максимален лихвен процент – шестмесечен EUR /BOR плюс 

максимална надбавка от 4.715% 

-Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

-Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Камено, по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011г. финансиран по Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007-2013, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 

от Закона за общинския дълг. 

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

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

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

залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                               /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

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

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. 

10…………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………......... 

20………………………………………………………………………………….. 

27………………………………………………………………………………….. 

 

 

  ПО СЕДМА  ТОЧКА 

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

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

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

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

местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа 

гр.Камено” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-

05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване 

на градската среда” при следните основни параметри: 

-Максимален размер на дълга – 176 342, 52 лв. /сто седемдесет и шест 

хиляди триста четиридесет и два лева и петдесет и две стотинки/; 

-Валута на дълга – лева; 

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

-Условия за погасяване: 

-Срок на погасяване – до 6 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 



 

 

на части, без такса за предсрочно погасяване. 
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-Източници за погасяване на главницата- от собствени бюджетни 

средства; 

-Максимален лихвен процент – шестмесечен EUR /BOR плюс 

максимална надбавка от 4.715%. 

-Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

-Начин на обезпечение на кредита: 

-Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

член 6 от Закона за общинския дълг; 

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

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

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

залог, както и ад извърши всички останали необходими правни действия 

за изпълнение на решението по т.1. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                    /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

П Р О Т О К О Л  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

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

плащане по проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на 

уличната мрежа гр.Камено” финансиран по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011г.            

10…………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………......... 

20…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ОСМА  ТОЧКА 

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

издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Благоустрояване, 

озеленяване и рехабилитация на уличната мрежа гр.Камено” финансиран по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.4-

05/2009/023 от 03.10.2011г.             

След  направеното поименно гласуване с 14 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 „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на уличната 

мрежа гр.Камено”, Договор BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011г.  на 

стойност 1 133 172.18 лв./ едни милион сто тридесет и три хиляди сто 

седемдесет и два лева и осемнадесет стотинки/, което представлява 35% от 

стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ. 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  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

  9.Докладна записка относно даване на съгласие за отпускане на временни 

безлихвени заеми от бюджетната сметка по извънбюджетните сметки на 

ОБЩИНА КАМЕНО. 

10………………………………………………………………………………… 

15…………………………………………………………………………………. 

20……………………………………………………………………………......... 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

даване на съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от бюджетната 

сметка по извънбюджетните сметки на ОБЩИНА КАМЕНО. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено дава съгласие Кмета на Община Камено да 

прехвърля парични средства от бюджетната към извънбюджетните сметки 

на общината като временни безлихвени заеми във връзка с ПРОЕКТ 

BG051PO001-1.1.03 –„Нов избор развитие и реализация”. 

 

 

 

 

 

 

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  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

9……………………………………………………………………………………. 

  10.Докладна записка относно отводнителен канал за повърхностни води, 

северозападно от гр.Камено. 

15…………………………………………………………………………………… 

20……………………………………………………………………………........... 

27…………………………………………………………………………………… 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

отводнителен канал за повърхностни води, северозападно от гр.Камено. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

1.Общински съвет Камено дава съгласието си Община Камено да придобие 

правото на собственост върху поземлени имоти или части от поземлени 

имоти в обхвата на Отводнителния канал на цени, а именно: 

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 на Жельо Дачев Добрев – целия от 3 329.00 кв.м. 

ПИ 018020 – Щерион Райков Велев – целия от 3 741.00 кв.м. 

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= 

 

Цената на имотите да бъде в размер на 800 лв./дка. 

2.Възлага на Кмета на община Камено да сключи договори за възмездно 

придобиване на правото на собственост на следните имоти: 

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 на Жельо Дачев Добрев – целия от 3 329.00 кв.м. 

ПИ 018020 – Щерион Райков Велев – целия от 3 741.00 кв.м. 

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. 

3.Общински съвет Камено дава съгласие всички разходи, свързани със 

сключването на горепосочените договори да бъдат за сметка на община 

Камено. 

 

 

 

 

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

                                                     /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………... 

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

11.Докладна записка относно предоставяне на свободните общински мери, 

пасища и други площи, годни за паша за 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. 

15……………………………………………………………………………………. 

20……………………………………………………………………………............. 

27……………………………………………………………………………………. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

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

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

паша за 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  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

1.Общински съвет Камено дава съгласие да се предостави част от имот 

№104002 в землището на с.Трояново с площ от 179,300 дка за 

индивидуално ползване на земеделските стопани от общината или техни 

дружества, отглеждащи животни при пасищни условия чрез провеждане на 

публичен търг, целият с площ 626,574 дка. По начин на трайно ползване 

имотът е „Пасище с храсти”. Категорията на земята при неполивни 

условия е седма. Имотът се намира в местността „Таушан кайряк”при 

граници и съседи: №000267- полски път на община Камено- полски 

пътища, дерета; №000336 – дере на община Камено- полски пътища, 

дерета; №000335-дере на община Камено-полски пътища, дерета;№000270- 

полски път на община Камено- полски пътища, дерета; №000152-полски 

път на община Камено- полски пътища, дерета; №000148-  
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полски път на община Камено- полски пътища, дерета; №102001- 

изоставена нива на кметство село Трояново;№000337- дере на община 

Камено- полски пътища, дерета. 

2.Началната тръжна цена е съгласно решение на Общински съвет 

Камено в размер на 6.00лв/дка за 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  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………... 

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

предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен 

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

15…………………………………………………………………………………. 

20……………………………………………………………………………......... 

27………………………………………………………………………………….. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

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

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

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

публично оповестен конкурс. 

След  направеното поименно гласуване  с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

      1.Общински съвет Камено възлага на кмета на общината  да 

отдава под наем или аренда за стопанската 2012-2013 година свободните  

земеделски земи – частна общинска собственост   чрез провеждане на 

публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 5 /пет/ години . 

      2.Общински съвет  Камено определя началната тръжна/ конкурсна  

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

чрез публичен търг  или публично оповестен конкурс и размерът на 

депозита за участие в търга или конкурса   да бъдат   както  

определените  от общинския съвет  за стопанската 2011- 2012 година, 

които са следните: 

 2.1.Началната тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски 

култури при неполивни условия за срок до 5 стопански години е 23.00 лв./ 

дка за година, независимо от категорията на земята. Размерът на депозита 

за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта 



 

 

на имота. 
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2.2. Началната тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни 

насаждения  по периоди е следната: 

  Трайни насаждения Гратис

ен 

период 

години 

Период на плододаване 

години лв./дка 

за 

година  

2.2.1   Лозови насаждения 3 4 - 7 40.00 

8 - 20 60.00 

за останалия период 

на плододаване 

40.00 

  2.2.2. Овощни насаждения 

семкови, костилкови, 

черупкови 

4 5- 7 30.00 

за останалия период 

на плододаване 

45.00 

 2.2.3. Ягодоплодни култури 2 за периода на 

плододаване 

45.00 

 2.2.4. Етерично- маслени 

култури- роза, мента, 

лавандула, шипка и др. 

3 за периода на 

плододаване 

30.00 

2.2.5.Култивирани билки 

срок на предоставяне- 5 години 

1 2 - 5 22.00 

 2.2.6.Калифорнийски аспержи 

срок на предоставяне- 15 

години 

3 4 - 12 47.00 

13 - 15 30.00 

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

       Продължителността на периода на плододаване за отделните 

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

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

г.). 

2.3.Началната тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни 

насаждения за срок до 5 години е следната: 

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

за съществуващи овощни градини- 37.00 лв./дка за година. Размерът на 

депозита за участие в търга е 10 лв. /дка. 

2.4. Началната тръжна цена за ползване на ливади за срок до 5 години  е 

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

началната тръжна цена, умножена по площта на имота. 

2.5. Началната тръжна цена за ливади, използвани като ниви за срок до 5 

години е 23,00 лв. /дка за година. Размерът на депозита за участие в търга е 

20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота. 

2.6. Началната тръжна цена /пазарната цена по смисъла на § 2г, ал.2 от ДР 

към ЗСПЗЗ, ДВ, бр.10 от 2009/ за ползване на мери и пасища за срок до 5 



 

 

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

търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота. 

=3= 

 

 3. В случай, че земите от ОПФ са поливни, началната тръжна цена по т. 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 и 2.6  се коригира с коефициент за поливност 1,5. 

    За земеделските земи не се заплаща  ДДС. 

 

 

 

 

 

 

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

/Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………... 

  13.Докладна записка относно разрешение за настаняване в земеделски земи 

от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на собственици и наследници с 

възстановени имоти съгласно съдебни решения. 

15…………………………………………………………………………………. 

20……………………………………………………………………………......... 

27…………………………………………………………………………………. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

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

разрешение за настаняване в земеделски земи от общинския поземлен фонд 

/ОПФ/ на собственици и наследници с възстановени имоти съгласно съдебни 

решения. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

             Общински съвет Камено разрешава: 

І.Весела Веселинова Джарова  да бъде обезщетена и настанена в следните 

имоти, частна общинска собственост в землището на с. Трояново:    

1.Имот №090043  /Нула девет нула нула четири три/  - нива  с площ от  

10,110 дка  /Десет дка, сто и десет кв. м/ в землището на с. Трояново, 

категория на земята при неполивни условия: четвърта, начин на трайно 

ползване: нива.  Имотът се намира в местността “Карталя” при граници: 

№090044- нива на насл. на Димитър Иванов Шибилев; №090034- нива на 

Стефка Георгиева Калпакчиева и др. ; №090003- нива на насл. на Иван  

Андреев  Антов; №000160- полски път на община Камено- полски 

пътища, дерета. 

   Средната цена на земеделските земи от четвърта  категория в землище 

с. Трояново от Информационна система ФЕРМА на Министерството 



 

 

земеделието- общинска служба  “Земеделие” гр. Камено е 701,00 лв. на 

дка. (Седемстотин и един).  Цената на целия поземлен имот №090043   е:  

 

=2= 

10,110 дка х 710,00 лв.= 7 087 лв. (Седем хиляди, осемдесет  и седем  лв. ).  

2.Имот №138024  /Едно три осем нула две четири/-  нива с площ от  

9,996 дка /Девет дка, деветстотин деветдесет и шест дка/ в землището на с. 

Трояново, категория на земята при неполивни условия: четвърта, начин 

на трайно ползване: нива. Имотът се намира в местността “Деклиташ ” 

при граници: №138014- нива на насл. на Марийка Желязкова 

Карагьозова; №000096- полски път на община Камено- полски пътища, 

дерета;  №138030- нива на Стоян Стоянов Костов; №000097- полски път 

на община Камено- полски пътища, дерета.  

      Средната цена на земеделските земи от четвърта  категория в 

землище с. Трояново от Информационна система ФЕРМА на 

Министерството земеделието- общинска служба  “Земеделие” гр. Камено е 

701,00 лв. на дка. (Седемстотин и един).  Цената на целия поземлен имот 

№138024   е: 9,996 дка х 701,00 лв.=  7 007 лв. (Седем хиляди и  седем  

лв. ).  

    Цената на горепосочените имоти №090043  и №138024  е 14  094 лв. 

     

    ІІ.Наследниците на Георгина Жекова Шошлекова да бъдат 

обезщетени и настанени в следните имоти, частна общинска собственост в 

землището на с. Вратица: 

1.Имот №036044- /Нула три шест нула четири четири/- нива с площ 3,396 

дка /Три дка, триста деветдесет и шест кв. м/ в землището на с. Вратица, 

категория на земята при неполивни условия- четвърта. Имотът се намира 

в местността “Мантарлък” при граници и съседи: №036009- полска 

култура на “Росагрофон” ООД; №000102- жил. територия на село Вратица; 

№036043- НМ извън регул. на Димитър Петров Димитров; №000102- жил. 

територия на село Вратица; №000088- полски път на община Камено- 

полски пътища, дерета; №036021- полска култура на общинска земя- с. 

Вратица.  

      Средната цена на земеделските земи от четвърта   категория в 

землище с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на 

Министерството земеделието- общинска служба  “Земеделие” гр. Камено е 

593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три).  Цената на целия 

поземлен имот №036044   е: 3,396 дка х 593,00 лв.=  2 013,83 лв. (Две 

хиляди и тринадесет  лв. и 83 стотинки).  

2.Имот №038033- /Нула три осем нула три три/- нива с площ 4,000 дка / 

Четири дка/ в землището на с. Вратица, категория на земята при 



 

 

неполивни условия- четвърта. Имотът се намира в местността “Янаклък” 

при граници и съседи: №038064- полска култура на “Братя Золумови”  
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ООД; №000123- полски път на общинска земя- с. Вратица; №000102- жил. 

територия на села Вратица; №038035- полска култура на Георги Николов 

Георгиев. 

      Средната цена на земеделските земи от четвърта   категория в 

землище с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на 

Министерството земеделието- общинска служба  “Земеделие” гр. Камено е 

593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три).   

Цената на целия поземлен имот №038033   е: 4,000 дка х 593,00 лв.=  

2 372,00 лв. (Две хиляди  триста седемдесет и два  лв.).  

3.Имот №043075- /Нула четири три нула седем пет/- нива с площ 4,806 дка 

/Четири дка, осемстотин и шест кв. м/ в землището на с. Вратица, 

категория на земята при неполивни условия- трета. Имотът се намира в 

местността “Хаджийски път” при граници и съседи: Землищна граница; 

№000003- полски път; №043076- полска култура на насл. на Иван Тодоров 

Бояджиев; №043042- полска култура на общинска земя с. Вратица. 

         Средната цена на земеделските земи от трета   категория в 

землището на  с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на 

Министерството земеделието- общинска служба  “Земеделие” гр. Камено е 

675,00 лв. на дка  (Шестстотин седемдесет и пет лв.).  Цената на целия 

поземлен имот №043075   е: 4,806 дка х 675,00 лв.=  3 244 лв. (Три хиляди  

двеста четиридесет и четири   лв.).  

4.Имот №045006-  /Нула четири пет нула нула шест/- нива с площ 14,788 

дка / Четиринадесет дка, седемстотин осемдесет и осем кв. м/ в землището 

на с. Вратица, категория на земята при неполивни условия- четвърта. 

Имотът се намира в местността “Лонгоз” при граници и съседи: №000046- 

дере на общинска земя с. Вратица; №045005- полска култура на Вълка 

Петкова Пейчева; №045004- полска култура на Стоян Иванов Стоянов; 

№045003- полска култура на Марийка Николова Василева; №045002- 

полска култура на Петър Костадинов Христов; №045001- полска култура 

на Генка Янкова Дечева; №000063- полски път на община Камено- полски 

пътища, дерета; 

№045007- полска култура на Тодорка Хубенова Тодорова. 

      Средната цена на земеделските земи от четвърта   категория в 

землището на  с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на 

Министерството земеделието- общинска служба  “Земеделие” гр. Камено е 

593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три).  Цената на целия 

поземлен имот №038033   е: 14,788 дка х 593,00 лв.= 8 769,28  лв. (Осем 



 

 

хиляди седемстотин шестдесет и девет  лв. и 28 стотинки).  
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    Цената на горепосочените имоти №036044; №038033;  №043075; 

№045006 е  16 399 лв. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………... 

  14.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за 

продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в 

с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас. 

  15……………………………………………………………………………………. 

20……………………………………………………………………………………. 

27……………………………………………………………………………………. 

 

 

ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

  Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно 
определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска 

собственост, находящ се в с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

         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 № 026011 в землището на с.Константиново, 

общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 3.401 дка. 

         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 № 026011 (нула, две, шест, нула, едно, едно), в землището на 

с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 3.401 (три дка 

четиристотин и един кв.м.) дка. 

         Начална тръжна цена-1 700.00 (хиляда и седемстотин) лева, без 

ДДС, съгласно експертна оценка. 

         Стъпка на наддаване–170.00 (сто и седемдесет) лева. 

         Депозитът за участие в търга е в размер на 170.00 (сто и 



 

 

седемдесет) лева. 
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         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! 

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  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………... 

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

частна общинска собственост в землището на с.Винарско, община Камено. 

20……………………………………………………………………………………. 

27……………………………………………………………………………………. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

предоставяне под наем на земеделска земя – частна общинска собственост в 

землището на с.Винарско, община Камено. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

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

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

общинска собственост  за  отглеждане на  пчелни семейства    както 

следва: 

      1.Поземлен имот № 017128/ нула едно седем едно две осем/, находящ 

се в землището на с. Винарско, Община Камено с площ от 13,050 дка  

/тринадесет дка и петдесет кв.м./   с начин на трайно ползване “Ливада”.  

Категорията  на земята при неполивни  условия е  трета.  Имотът се 

намира в местността “ Пожара” при граници и съседи: №017036- нива на 

насл. на Видю Запрянов Видев; №017035- нива на насл.на Никула Славова 

Гогова; №017188-нива на Димо Танев Бакалов; №017003-полски път на 

община Камено; №018019- нива на Марин Димов Бобчев; №018020- нива 

на Минчо Димов Бобчев; Землищна граница; №017129-водоем на община 

Камено. 

     1.1. Началната  тръжна цена  при провеждане на търга  е 7.00 лв. 

на дка за една стопанска година.             

     1.2. Депозитът  за участие в търга е 1,40 лв. за 1 дка  и 18,27 лв. за 

целия имот. 
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     1.3. Стъпката на наддаване е 0,70 лв. за 1 дка и 9,14 лв. за целия имот. 

     1.4. Срокът  на правото на ползване  е  8 / Осем  / стопански 

години. 

      ІІ. Общински съвет Камено възлага на кмета на общината проведе  

публичния търг  с явно наддаване  при горните условия. 

      ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да 

сключи договор за наем със спечелилия  търга наемател за срок от  8  

/Осем/  стопански години . 

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

 

 

 

 

 

 

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

/Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………... 

16.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за 

продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Кръстина, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

17………………………………………………………………………………… 

20…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

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

определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска 

собственост, находящ се в с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас. 

 

След  станалите разисквания и поименно гласуване с 8 гласа „ЗА“ , 2 

гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

   

Общински съвет Камено не приема решението по докладна записка 

относно определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна 

общинска собственост, находящ се в с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас. 

 

 

 

 

 

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

/Ст. Драганова/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№13 

 

   Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………… 

15…………………………………………………………………………………... 

  17.Докладна записка относно постъпило заявление от Диню Иванов Драганов 

за доплащане право на собственост върху отстъпено право на строеж. 

18…………………………………………………………………………………. 

20…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

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

постъпило заявление от Диню Иванов Драганов за доплащане право на 

собственост върху отстъпено право на строеж. 

След  направеното поименно гласуване с 10 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

  

1.Общински съвет Камено отменя свое решение по т.6 от протокол № 

12 от 26.07.2012 г. 

2.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 ХХ-719, квартал 46, целият с площ 630 кв.м. по плана на 

гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

      3.Да се продаде на Диню Иванов Драганов общински имот, а именно 

УПИ ХХ-719, квартал 46, целият с площ 630 кв.м. по плана на гр.Камено, 

общ.Камено, обл.Бургас на цена 3 160.00 (три хиляди сто и шестдесет) лева, 

без ДДС, съгласно експертна оценка. 
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    4.Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-

продажба при описаните условия. 

 

 

 

 

 

 

 

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

/Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕПИС! 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ     КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л  

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………. 

10…………………………………………………………………………………... 

15…………………………………………………………………………………... 

18.Докладна записка относно постъпило искане от наследници на Ангел 

Николов Шидеров за прекратяване на съсобственост между тях и община 

Камено. 

19…………………………………………………………………………………... 

20…………………………………………………………………………………... 

27…………………………………………………………………………………... 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

постъпило искане от наследници на Ангел Николов Шидеров за прекратяване 

на съсобственост между тях и община Камено. 

След направеното поименно гласуване с 10 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 2012 година”, следният имот : 1 045 кв.м. ид.ч. от ПИ 307 в ЗЗП 

на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 3 892 кв.м 

        2.Да се прекрати съсобствеността между община Камено и 

наследници на Ангел Николов Шидеров, чрез продажба на общинската 

част от имота, състояща се от  

1 045 кв.м. ид.ч. от ПИ 307 в ЗЗП на с.Черни връх, общ.Камено, 

обл.Бургас, целият с площ 3 892 кв.м., на цена 1 800.00 (хиляда и 

осемстотин) 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 

 

П Р О Т О К О Л 

№13 

 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………. 

10…………………………………………………………………………………... 

15…………………………………………………………………………………... 

19.Докладна записка относно постъпили искания от „Телелинк” ЕАД-София 

и „Феникс-Инвест” ООД- Бургас. 

20…………………………………………………………………………………... 

27…………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

постъпили искания от „Телелинк” ЕАД-София и „Феникс-Инвест” ООД- 

Бургас. 

След направеното поименно гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Камено, дава съгласие да ес промени ПУП-ПРЗ за 

УПИ І, кв.107б, отреден за озеленяване в „жилищна зона” в „предимно 

производствена зона” и се обособят 10 бр. самостоятелни УПИ. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                  /Ст.Драганова/ 

                                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ     КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л 

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1…………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………… 

10………………………………………………………………………………….. 

15………………………………………………………………………………….. 

20.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен 

план за трасе на обект: Кабел 20 кV от съществуващ стълб №9 от отклонение за 

ТП „Помпена станция” от ВЛ 20кV „Българово” до нов БКТП в имот 398, 

местност „Гара Българово”, в землището на гр.Българово, отреден за „складова 

база за зърнени храни и мелница”. 

21…………………………………………………………………………………... 

27…………………………………………………………………………………... 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на обект: Кабел 20 

кV от съществуващ стълб №9 от отклонение за ТП „Помпена станция” от ВЛ 

20кV „Българово” до нов БКТП в имот 398, местност „Гара Българово”, в 

землището на гр.Българово, отреден за „складова база за зърнени храни и 

мелница”. 

След направеното поименно гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет 

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Камено дава предварително съгласие за трасе на 

обект:Кабел 20 кV от съществуващ стълб №9 от отклонение за ТП 

„Помпена станция”от ВЛ 20 кV „Българово” до нов БКТП в имот 398, 

местност „Гара Българово”, в землището на гр.Българово, отреден за 

„складова база за зърнени храни и мелница”, преминаващ през имоти 

публична общинска собственост, във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на 

основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от 

ЗСПЗЗ. 

 

 

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

                                                 /Ст.Драганова/ 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

 

ОБЩИНСКИ      СЪВЕТ      КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л  

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1…………………………………………………………………………………... 

5………………………………………………………………………………….. 

10…………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………. 

20…………………………………………………………………………………. 

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

План за застрояване на ПИ 010071 „За сгради за съхранение и поддръжка на 

селскостопанска техника”, местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

22…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 010071 

„За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

След направеното гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет  

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ 

010071 „За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска 

техника”, местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, 

обл.Бургас. 

Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с 

решението на Общинския съвет.Електрозахранването, водоснабдяването и 

отвеждането на отпадните води от имота да се извърши за сметка на 

собствениците. 

Решението се изпраща в 7- дневен срок за обнародване в „Държавен 

вестник”. 

ВЯРНО:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………… 

                                               /Ст.Драганова/ 



 

 

 

ПРЕПИС! 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ     КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л 

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1…………………………………………………………………………………... 

5…………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………. 

20…………………………………………………………………………………. 

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

План за застрояване на ПИ 010423 „За сгради за съхранение и поддръжка на 

селскостопанска техника”, местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

23…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на проект на ПУП-План за застрояване на ПИ 010423 

„За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

След направеното гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет  

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ 

010423 „За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска 

техника”, местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, 

обл.Бургас. 

Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с 

решението на Общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването 

и отвеждането на отпадните води от имота да се извърши за сметка на 

собствениците. 

Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен 

вестник” 

 

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

                                                /Ст.Драганова/ 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ      КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л  

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

15……………………………………………………………………………….. 

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

План за застрояване на ПИ 010424 „За сгради за съхранение и поддръжка на 

селскостопанска техника”, местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, 

общ.Камено, обл.Бургас.” 

24…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 010424 

„За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.” 

След направеното гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет  

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застояване на ПИ 

010424 „ За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска 

техника”, местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, 

обл.Бургас. 

Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с 

решението на Общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването 

и отвеждането на отпадни води от имота да ес извърши за сметка на 

собствениците. 

Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен 

вестник”. 

 

 

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

                                                /Ст.Драганова/ 

 

 



 

 

 

ПРЕПИС! 

 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ     КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л 

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1…………………………………………………………………………………... 

5…………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………. 

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

План на застрояване на ПИ 082029 „За сгради за съхранение и поддръжка на 

селскостопанска техника”, местност „При село” в землището на с.Черни връх, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

25…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на проект за ПУП-План на застрояване на ПИ 082029 

„За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„При село” в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас. 

След направеното гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет 

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ 

082029 „За сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска 

техника”, местност „При село” в землището на с.Черни връх, общ.Камено, 

обл.Бургас. 

Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с 

решението на Общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването 

и отвеждането на отпадните води от имота да се извърши за сметка на 

собствениците. 

Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен 

вестник”. 

 

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

                                              /Ст.Драганова/ 

 



 

 

 

ПРЕПИС! 

 

ОБЩИНСКИ      СЪВЕТ     КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л 

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………………………………………………………………………………... 

5…………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………. 

15………………………………………………………………………………… 

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

Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 кV и водопровод за захранване на ПИ 

010071 и ПИ 010423, местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

26…………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на 

ел.кабел 20 кV и водопровод за захранване на ПИ 010071 и ПИ 010423, 

местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

След направеното гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет  

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен плана за трасе на 

ел.кабел 20 кV и водопровод за захранване на ПИ 010071 и ПИ 010423, 

местност „Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с 

решението на Общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването 

и отвеждането на отпадните води от имота да се извърши за сметка на 

собствениците. 

Решението се изпраща в 7-дневен срок от обнародване в „Държавен 

вестник”. 

 

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

                                              /Ст.Драганова/ 

 

 

 



 

 

ПРЕПИС! 

 

ОБЩИНСКИ      СЪВЕТ     КАМЕНО 

 

П Р О Т О К О Л 

№13 

 

Днес 20.09.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1…………………………………………………………………………………... 

5…………………………………………………………………………………... 

10…………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………. 

20…………………………………………………………………………………. 

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

Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 кV и водопровод за захранване на ПИ 

082029, местност „При село” в землището на с.Черни връх, общ.Камено, 

обл.Бургас. 

27…………………………………………………………………………………. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА 

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

заявление за одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на 

ел.кабел 20 кV и водопровод за захранване на ПИ 082029, местност „При село” 

в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас. 

След направеното гласуване с 10 гласа „ЗА” Общински съвет 

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на 

ел.кабел 20 кV и водопровод за захранване на ПИ 082029, местност „При 

село” в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас. 

Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с 

решението на Общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването 

и отвеждането на отпадните води от имота да се извърши за сметка на 

собствениците. 

Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен 

вестник”. 

 

ВЯРНО:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………… 

                                               /Ст.Драганова/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


