ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 14

КАМЕНО

Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно поемане пътните разходи и разходи за
процедури на деца със специални образователни потребности.
2…………………………………………………………………………………….
5…...........................................................................................................................
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
поемане пътните разходи и разходи за процедури на деца със специални
образователни потребности.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие да се поемат пътните разноски и
средствата за процедури през учебната 2012/2013 г. от местоживеене до
гр.Бургас и обратно на следните ученици:
- Ивелина Василева Михалева – ЕГН 9705100597- гр.Камено
ул.”Оборище” №22 – ІХ клас- с придружител ;
- Румяна Христова Николова – ЕГН 9801190533- гр.Камено
ул.”Константин Фотинов” №4 – VІІІ клас- с придружител;
- Драгомир Драгов Драгов – ЕГН 0352110447- с.Тръстиково – ІІ клас- с
придружител;
- Миглена Радостинова Ангелова – ЕГН 9902240530- с.Черни връх – VІ
клас- с придружител;
- Димитрина Николаева Радева – ЕГН 9811090510- с.Трояново – VІІ
клас- с придружител;
- Васил Николаев Радев – ЕГН 0646290464- с.Трояново – ЦДГ- с
придружител;
- Живко Фанков Тодоров – ЕГН 0347240528- гр.Камено
ул.”Републиканска” №32 – ІІ клас- с придружител;
- Мартин Христов Найденов – ЕГН 0443210489- гр.Камено ул.”Митко
Палаузов” №25 – І клас- с придружител.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1................................................................................................................................
2.Докладна записка относно даване на съгласие за участие на Община
Камено в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска
цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион” за
координиране дейностите свързани с кандидатурата на община Бургас за
„Европейска столица на културата”, подкрепена от общините Айтос, Камено,
Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец,
Созопол, Сунгурларе и Царево.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
15……………………………………………………………………………………
18……………………………………………………………………………………
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
даване на съгласие за участие на Община Камено в учредяването на независимо
юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на
културата на Бургас и Бургаски регион” за координиране дейностите свързани с
кандидатурата на община Бургас за „Европейска столица на културата”,
подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър,
Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 13 гласа „ ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие Община Камено да участва в
учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел
„Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион” за
координиране дейностите, свързани с кандидатурата на община Бургас за
„Европейска столица на културата”, подкрепена от общините Айтос,
Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
Средец, Сунгурларе и Царево.

=2=
2.Упълномощава Кмета на Община Камено инж.Стефан Бонев или
упълномощено от него лице, да представлява Община Камено при
учредяване на сдружението.
3.Избира Кмета на Община Камено инж.Стефан Бонев или
упълномощено от него лице, да представлява Община Камено в Общото
събрание на сдружението.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Кръстина,
общ.Камено по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на МДТ, изпълнение на Наредба №1 за опазване на обществения
ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на
кметство с.Кръстина.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15………………………………………………………………………………….....
18…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Добринка Тодорова- Кмет на с.Кръстина, общ.
Камено относно отчет за дейността на кметство с.Кръстина, общ.Камено по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
МДТ, изпълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, чистотата,
околната среда и общественото имущество на територията на кметство
с.Кръстина.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметство
с.Кръстина, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на МДТ, изпълнение на Наредба №1 за
опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото
имущество на територията на кметство с.Кръстина за периода от
01.01.2012г. до 30.09.2012г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество
с.Константиново, 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 кметско наместничество
с.Константиново.
5…...........................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….....
18…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Вълчо Стайков- Кметски наместник на
с.Константиново, общ. Камено относно отчет за дейността на кметско
наместничество с.Константиново, 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
кметско наместничество с.Константиново.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на с.Константиново по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местните данъци и такси от м.І.2012г. до 30.ІХ.2012г., изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
околната среда и общественото имущество на територията на кметското
наместничество.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество
с.Полски извор, общ.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 кметското наместничество.
6……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………….
15…...........................................................................................................................
18………………………………………………………………………………….....
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Паулина Златарова- Кметски наместник на
с.Полски извор, общ.Камено относно отчет за дейността на кметско
наместничество с.Полски извор, общ.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
кметското наместничество.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметско
наместничество с.Полски извор по административно-правното обслужване
на населението, събираемостта на местните данъци и такси от м.І.2012г. до
30.ІХ.2012г., изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на
територията на кметското наместничество.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно издаване на разрешения за водовземане и/или
ползване на водни обекти- публична общинска собственост.
7……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
издаване на разрешения за водовземане и/или ползване на водни обектипублична общинска собственост.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема да се издават разрешения за
водовземане и/или ползване на водни обекти- публична общинска
собственост за аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок до
приключване на срока на действие на договора за наем при спазване на
условията, регламентирани от Басейнова дирекция- Черноморски район
Варна в досега издаваните разрешения.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Камено.
8…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
18…………………………………………………………………………………..
ПО СЕДМА 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
РЕШИ:
1.Община Камено на основание чл.21, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на чл.50, ал.2 и чл.52 ал.1,т.3 от закона за водите и чл.1, ал.1,
т.1 буква „б” и т.2 буква „б” от Тарифа, приета с ПМС № 253/2004г.
изм.ДВ.бр.25/2010г.
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 добавя нов чл.45а със
следното съдържание:
Чл.45а (1) Такса за издаване на „Разрешително за водовземане и/или
ползване на воден обект – публична общинска собственост” – 250.00 лева;
(2) Такса за продължаване срока на издаденото разрешително –
100.00 лева;
(3) Такса за изменение и/или допълнение на издадено
разрешително – 130.00 лева.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 143

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
КАМЕНО

Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно информация за състоянието на местните
водоизточници, разположени на територията на Община Камено.
9………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
18………………………………………………………………………………….
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
информация за състоянието на местните водоизточници, разположени на
територията на Община Камено.
След станалите разисквания с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема за сведение информацията за
състоянието на местните водоизточници, разположени на територията на
Община Камено.
2.Задължава Кмета на Община Камено да постави информационни
табели, че водите от тези източници не са изследвани.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9.Докладна записка относно отчет за размера, състоянието и
местонахождението на земите от Общинския поземлен фонд на Община
Камено и неговото използване.
10…………………………………………………………………………………
15………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….........
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за размера, състоянието и местонахождението на земите от Общинския
поземлен фонд на Община Камено и неговото използване.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета 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
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земячастна общинска собственост в землището на с.Черни връх, Община Камено за
отглеждане на пчелни семейства.
11…………………………………………………………………………………..
15……………………………………………………………………………………
18……………………………………………………………………………...........
ПО ДЕСЕТА 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.Черни връх, Община Камено за отглеждане на пчелни
семейства.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
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 № 050054/ нула пет нула нула пет четири/, находящ
се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от 10,000 дка
/десет
дка /
с начин на трайно ползване “Временно неизползваема
нива”. Категорията на земята при неполивни условия е девета.
Имотът се намира в местността “ Свети Георги” при граници и съседи:
№050009- врем. неизп. нива на Георги Христов Славов; №000101- полски
път на община Камено; №050055- врем. неизп. нива на община Камено.
1.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 23.00 лв.
на дка за една стопанска година.
1.2. Депозитът за участие в търга е 4,60 лв. за 1 дка и 46,00 лв. за
целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 2,30 лв. за 1 дка и 23,00 лв. за целия

имот.
=2=
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!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
11.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Кръстина,
общ.Камено, обл.Бургас.
12…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….............
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ и 1 глас
„ПРОТИВ” 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 № 012047, находящ се в землището на
с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, с площ 230.885 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 № 012047 (нула, едно, две, нула, четири, седем), находящ се в
землището на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, с площ 230.885 (двеста
и тридесет дка осемстотин осемдесет и пет кв.м) дка. Представляващ
изоставена нива, категория на земята-трета, в местността ,,Червенака”.
Начална тръжна цена-200 000.00 (двеста хиляди) лева, без ДДС.
Стъпка на наддаване-20 000.00 (двадесет хиляди) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 20 000.00 (двадесет
хиляди) лева.

=2=

3.Възлага на кмета на общината 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
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
12.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост в ЗЗП на с.Черни връх,
общ.Камено.
13………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….........
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска
собственост в ЗЗП на с.Черни връх, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 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 № 6 с площ 1 800 кв.м. в ЗЗП на с.Черни връх,
общ.Камено, обл.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 № 6 (шест), находящ се в ЗЗП на с.Черни връх, общ.Камено,
обл.Бургас площ 1 800 (хиляда и осемстотин) кв.м.
Начална тръжна цена-3 050.00 (три хиляди и петдесет) лева, без
ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–305.00 (триста и пет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 305.00 (триста и пет)
лева.

=2=

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
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
13.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх,
общ.Камено, обл.Бургас.
14………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………….........
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 13 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 : УПИ VІІ, квартал 22, по плана на с.Черни връх,
общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 718 кв.м.
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 :
УПИ VІІ (седми), квартал 22 (двадесет и втори), по плана на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 718 (седемстотин и
осемнадесет.) кв.м.
Начална тръжна цена-5 000.00 (пет хиляди) лева, без ДДС,
съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–500.00 (петстотин) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 500.00 (петстотин) лева.

=2=
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
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
14.Докладна записка относно постъпило заявление от Асен Георгиев Димов
за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
15…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Асен Георгиев Димов за прекратяване на съсобственост
между него и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за
ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2012 година”, следният имот : 151
кв.м. ид.ч. от УПИ ХІІІ-443 в квартал 36, по плана на гр.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 900 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено
и Асен Георгиев Димов, чрез продажба на общинската част от имота,
състояща се от 151 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІІІ-443 в квартал 36, по плана на
гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 900 кв.м., на цена 1 208.00 (хиляда
двеста и осем) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи
договор за покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
15.Докладна записка относно постъпило заявление от „Космо България
Мобайл” ЕАД за учредяване право на строеж за изграждане на мачтов
трафопост в с.Трояново, общ.Камено.
16…………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от „Космо България Мобайл” ЕАД за учредяване право на
строеж за изграждане на мачтов трафопост в с.Трояново, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за учредяване
право на строеж в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2012 година”, като се добави право на строеж върху 109 кв.м,
съставляващи ПИ № 052002 по плана на с.Трояново, за изграждане на
площадка на мачтов трафопост 25 kVA 20/04 kV, който е част от трасе на
обект „Външно ел.захранване на базова станция на „Глобул“ № 5126.
2.Учредява възмездно право на строеж върху 109 кв.м.
съставляващи ПИ № 052002 по плана на с.Трояново общ.Камено за
изграждане на площадка на мачтов трафопост 25 kVA 20/04 kV, който е част
от трасе на обект „Външно ел.захранване на базова станция на „Глобул“ №
5126“, на цена 700.00 (седемстотин) лева, без ДДС, съгласно експертна
оценка.
3.Възлага на кмета на Общината да сключи договор за
учредяване правото на строеж с ,,Космо България Мобайл“ ЕАД.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
16.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-План за
регулация и застрояване на ПИ 76 в ЗЗП с.Константиново, Община Камено.
17…………………………………………………………………………………
18………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 76 в
ЗЗП с.Константиново, Община Камено.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за регулация и
застрояване на ПИ 76 в ЗЗП с.Константиново, Община Камено, съгласно
сините и червени черти, надписи и щрихи на приложената към проекта
графична част,
площ на новообразувания УПИ І-76-515 кв.м.,
предназначение „За вилна сграда” и с градоустройствени показатели за
Устройствена зона- Вилна „Ов”: Плътност на застрояване – 30%;
Интензивност на застрояване – 0,8%; Озеленяване – 50%; Максимална
височина – 7,00 м.
Графичната част на проекта е неразделна част от 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

ПРОТОКОЛ
№14
Днес 25.10.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10……………………………………………………………………………………
15…………………………………………………………………………………...
17.Докладна записка относно одобряване на Частично изменение на ПУППлан за регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14 и ІV43 за обект:
„Изграждане на регионално депо за битови отпадъци” в землището на с.Полски
извор, Община Камено.
18………………………………………………………………………………….
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
одобряване на Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на
УПИ І47, ІІ46, ІІІ14 и ІV43 за обект: „Изграждане на регионално депо за битови
отпадъци” в землището на с.Полски извор, Община Камено.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява частично изменение на ПУП-План за
регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14 и ІV43 за обект: „Изграждане
на регионално депо за битови отпадъци” в землището на с.Полски извор,
Община Камено, съгласно сините, зелени и червени черти, надписи и
щрихи, като изменението включва:
1.Новообразувани УПИ със следните параметри:
УПИ І47 – 40 679 кв.м.,
УПИ ІІ13, 14, 43, 46 – 243 985 кв.м.,
Устройствената зова е „Чисто производствена Пч”,
Предназначението на УПИ е за „Депо за битови отпадъци”.
Запазват се градоустройствените параметри:
Плътност на застрояване – 80%,
Интензивност на застрояване – 2,5,
Озеленяване – 20%.

=2=

2.Новообразувана обходна улица с осови точки от №1 до №35
включително.

ВЯРНО:

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

