ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет на дейността на кметско наместничество
с.Тръстиково, 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 населеното място.
2……………………………………………………………………………………..
5….............................................................................................................................
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Михалена Георгиева- Кметски наместник на
с.Тръстиково, общ.Камено относно отчет на дейността на кметско
наместничество с.Тръстиково, 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
населеното място.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметско
наместничество с.Тръстиково, по административно-правното обслужване
на населението, събираемостта на местните данъци и такси от м.І.2012г. до
м.Х.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
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1................................................................................................................................
2.Докладна записка относно отчет на дейността на кметско наместничество
с.Ливада 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 населеното място.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
15……………………………………………………………………………………
20……………………………………………………………………………………
24……………………………………………………………………………………
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Ангел Радев- Кметски наместник на с.Ливада,
общ.Камено относно отчет на дейността на кметско наместничество с.Ливада
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 населеното място.
След направеното гласуване с 15 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметско
наместничество с.Ливада по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местните данъци и такси от м.І.2012г. до
м.Х.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
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество
с.Желязово, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнението на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и мероприятията по
хигиенизирането и благоустрояване на населеното място за периода м.І.2012г. –
м.Х.2012г.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15………………………………………………………………………………….....
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Меджит Мехмед- Кметски наместник на
с.Желязово, общ. Камено относно отчет за дейността на кметско
наместничество с.Желязово, общ.Камено по административно-правното
обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси,
изпълнението на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и
мероприятията по хигиенизирането и благоустрояване на населеното място за
периода м.І.2012г. – м.Х.2012г.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметско наместничество
с.Желязово по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнението на Наредба №1
за поддържане и опазване на обществения ред и мероприятията по
хигиенизирането и благоустрояване на населеното място за периода
м.І.2012г. – м.Х.2012г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.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.
5….............................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….....
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет 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 направеното гласуване с 15 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
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.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.
6……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………….
15…...........................................................................................................................
20………………………………………………………………………………….....
24…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет 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 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се предостави имот №052003
в землището на с.Трояново с площ от 152,445 дка за индивидуално
ползване на земеделските стопани от общината или техни дружества,
отглеждащи животни при пасищни условия чрез провеждане на публичен
търг.
По начин на трайно ползване имотът е „Пасище, мера”. Категорията на
земята при неполивни условия е седма. Имотът се намира в местността
„Бааларе” при граници и съседи: №052002-пр.ел.енергия на общинска
собственост – чл.19, ал.1;№000221-полски път на община Камено- полски
пътища,дерета;№000220-полски път на община Камено – полски пътища,
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дерета;№000269-полски път на община Камено- полски пътища,
дерета;№000031-др.жил.терен на община Камено-чл.18 д;№000222-полски
път на община Камено-полски пътища, дерета;№000221-полски път на
община
Камено-полски
пътища,
дерета;№000351-водостоп.съор.на
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД.
1.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00лв. на дка за
една стопанска година.
1.2.Депозитът за участие в търга е 1,20лв. за 1 дка и 182,93 лв. за целия
имот.
1.3.Стъпката за наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 91,47 лв. за целия имот.
1.4.Срокът на правото на ползване е 5 /пет/ стопански години.
ІІ.Общински съвет Камено възлага на кмета на общината да 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 5 /пет/
стопански години.
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земячастна общинска собственост в землището на с.Константиново, община Камено
за отглеждане на пчелни семейства.
7……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА 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.Константиново, община Камено за отглеждане на пчелни
семейства.
След направеното поименно гласуване с 15 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 № 000136/ нула нула нула едно три шест/,
находящ се в землището на с. Константиново, Община Камено с площ от
13,372 дка /Тринадесет дка , триста седемдесет и два кв.м / с начин на
трайно ползване ”Наводнена ливада”. Категорията
на земята при
неполивни условия е четвърта при граници и съседи: №000137отводнит. канал на община Камено- водни течения и площи; №000135мочурище на община Камено- полски пътища.
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 18,72 лв. за
целия имот.
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1.3. Стъпката на наддаване е 0,70 лв. за 1 дка и 9,36 лв. за целия имот.
1.4. Срокът на правото на ползване е 6 / Шест / 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 6
/Шест/ стопански години .
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.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.
8…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
20…………………………………………………………………………………..
24………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА 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 станалите разисквания и поименно гласуване с 16 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 № 016030 с площ 8.661 дка по плана за
земеразделяне на с.Черни връх, общ.Камено.
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 № 016030 /нула, едно, шест, нула, три, нула/ с площ 8.661 /осем
дка шестстотин шестдесет и един кв.м./ дка по плана за земеразделяне на
с.Черни връх, общ.Камено, представляващ нива в местността ,,Куш
бунар“, категория на земята-девета.
Начална тръжна цена-5 980.00 (пет хиляди деветстотин и
осемдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–598.00 (петстотин деветдесет и осем) лева.
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Депозитът за участие в търга е в размер на 598.00 (петстотин
деветдесет и осем) лева.
3.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе
търга и да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия
със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за продажба
на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, обл.Бургас.
9………………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………….........
20………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………..
ПО ОСМА 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 гр.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 16 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 № 106024, целият с площ 0.509 дка по плана
за земеразделяне на гр.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 № 106024 /едно, нула, шест, нула, две, четири/ с площ 0.509
/петстотин и девет кв.м./ дка по плана за земеразделяне на гр.Камено,
обл.Бургас, представляващ НМ извън регулацията, в местността ,,Извън
регулация“, категория на земята-трета.
Начална тръжна цена-916.00 (девет стотин и шестнадесет) лева,
без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–91.60 (деветдесет и един лева и шестдесет
стотинки) лева.
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Депозитът за участие в търга е в размер на 91.60 60 (деветдесет и
един лева и шестдесет стотинки) лева.
3.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе
търга и да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия
със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9.Докладна записка относно отводнителен канал за повърхностни води,
северозападно от гр.Камено.
10…………………………………………………………………………………
15………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….........
24………………………………………………………………………………….
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отводнителен канал за повърхностни води, северозападно от гр.Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“, 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си Община Камено да
придобие правото на собственост върху части от поземлени имоти в
обхвата на Отводнителния канал на цени, а именно:
ПИ 003276 – Станка Минчева Барева – част от имот от 93.00 кв.м.
ПИ 003275 – Станка Радкова Иванова – част от 112.00 кв.м.
ПИ 003352 – Димо Георгиев Паспалов – част от 97.00 кв.м.
ПИ 003350 – Йорданка Пенева Николова – част от 76 кв.м.
ПИ 003349 – Руска Пенева Баждарванова – част от 80.00 кв.м.
ПИ 003351 – Митра Иванова Георгиева – част от 85.00 кв.м.
При цена в размер на 800.00 лв. дка.
2.Възлага на Кмета на община Камено да сключи договори за възмездно
придобиване на правото на собственост на следните поземлени имоти:
ПИ 003276 – Станка Минчева Барева – част от имот от 93.00 кв.м.
ПИ 003275 – Станка Радкова Иванова – част от 112.00 кв.м.
ПИ 003352 – Димо Георгиев Паспалов – част от 97.00 кв.м.
ПИ 003350 – Йорданка Пенева Николова – част от 76 кв.м.
ПИ 003349 – Руска Пенева Баждарванова – част от 80.00 кв.м.
ПИ 003351 – Митра Иванова Георгиева – част от 85.00 кв.м.

=2=
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!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10.Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на
погасяване на кредит.
11…………………………………………………………………………………..
15……………………………………………………………………………………
20……………………………………………………………………………...........
24……………………………………………………………………………………
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено променя Решение по точка 6, от Протокол
№13/20.09.2012г., а именно:
БИЛО -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, СТАВА - Срок на погасяване
– до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
11.Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на
погасяване на кредит.
12…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….............
24…………………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено променя Решение по точка 7, от Протокол
№13/20.09.2012г., а именно:
БИЛО -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, СТАВА - Срок на погасяване – до 12
месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 15

КАМЕНО

Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
12.Докладна записка относно удължаване срока 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.
поради удължаване срока на договора на безвъзмездна финансова помощ.
13………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….........
24………………………………………………………………………………….
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
удължаване срока 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. поради удължаване срока на
договора на безвъзмездна финансова помощ.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено упълномощава Кмета на Община Камено да
подпише Запис на Заповед без протест и без разноски, в полза на
Министерство на регионалното 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./един милион сто тридесет и три хиляди сто
седемдесет и два лв. и осемнадесет стотинки/, което представлява 35% от
стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, със срок на
валидност -03.12.2013 година. Общински съвет Камено одобрява поемането
на гореописаното задължение.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
13.Докладна записка относно актуализиране на максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на Община Камено.
14………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….........
24………………………………………………………………………………….
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
актуализиране на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община
Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 и
ал.6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Камено
определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на
Община Камено, считано от влизане в сила решението на ОбС Камено,
както следва:
- Дневна тарифа – 1.00 лева на километър.
- Нощна тарифа – 1.10 лева на километър.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
14.Докладна записка относно увеличаване дофинансирането с местни
приходи на безплатните превози на деца и ученици до 16 годишна възраст в
община Камено.
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
увеличаване дофинансирането с местни приходи на безплатните превози на
деца и ученици до 16 годишна възраст в община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ и
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено увеличава разходите за дофинансиране с 12 500
лв. по § 10-20 в дейност 389 на общинския бюджет 2012г. в частта
дофинансиране на държавни дейности с общински приходи и намалява
разходите, заложени по Строителната програма за 2012г по § 10-30 в
общинска дейност 629 с 12 500 лв.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
15.Докладна записка относно прехвърляне на гласувани средства за гориво от
РУП Камено на Областна дирекция на МВР- Бургас.
16…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
прехвърляне на гласувани средства за гориво от РУП Камено на Областна
дирекция на МВР- Бургас.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено разрешава допълнително финансова помощ в
размер на 730 /седемстотин и тридесет/ лева за 280 литра гориво на
Областна дирекция на МВР Бургас-специализирано полицейско
управление за 2012 година.
2.Разходите в размер на 730 лв. да се прехвърлят от вече гласуваните
7 400 лв. за гориво на РУП Камено, съгласно Протокол №6/16.02.2012г.,
точка 14 на Общински съвет Камено, за разходи на Областна дирекция на
МВР –Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
16.Докладна записка относно актуализация на строителна програма и
капиталови разходи на Община Камено за 2012г., за проект „Благоустрояване,
озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр.Камено”.
17…………………………………………………………………………………
20………………………………………………………………………………….
24………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
актуализация на строителна програма и капиталови разходи на Община Камено
за 2012г., за проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична
мрежа гр.Камено”.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 11 гласа „ЗА“, 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 2 гласа „ПРОТИВ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Актуализиране на строителна програма
и капиталови разходи със собствени приходи за 2012г. за проект
„Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа
гр.Камено” както следва:
- дейност 606 § 51-00 – било 150 000,00 лв. става 90 000,00 лв./частично
асфалтиране улици;
- дейност 606 § 10-15 – било 15 000,00 лв. става 10 000,00 лв./ремонт
тротоари/;
- дейност 606 § 52-00 – било 198 000, 00 лв. става 0,00 лв./проект
Камено/;
- дейност 606 § 51-00 – било 0,00 лв. става 263 000, 00 лв./проект
Камено/;
в т.ч.
176 343,00 лв. – финансов принос на общината
86 657,00 лв. – непредвидени разходи.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10……………………………………………………………………………………
15…………………………………………………………………………………...
17.Докладна записка относно актуализация на капиталови разходи на
Община Камено за 2012 г.
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
актуализация на капиталови разходи на Община Камено за 2012 г.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 9 гласа „ЗА“, 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 2 гласа „ПРОТИВ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Актуализиране на капиталови разходи
със собствени приходи за 2012г. както следва:
- дейност 828 § 52-00 – било 10 130,00 лв. става 72 467,00 лв.;
- дейност 714 § 10-30 – било 3 000,00 лв. става 0,00 лв.
- дейност 629 § 10-30 – било 17 500,00 лв. става 15 111,00 лв.;
- дейност 619 § 51-00 – било 5 000,00 лв. става 0,00 лв.;
- дейност 322 § 51-00 – било 40 000,00 лв. става 0,00 лв.;
- дейност 322 § 10-30 – било 20 000,00 лв. става 10 000,00 лв.;
- дейност 322 § 10-30 – било 10 000,00 лв. става 8 052,00 лв.;
- дейност 122 § 51-00 – било 6 000,00 лв. става 0,00 лв.;
- дейност 525 § 10-30 – било 0,00 лв. става 6 000,00 лв.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10……………………………………………………………………………………
15…………………………………………………………………………………...
18.Докладна записка относно актуализация на строителна програма и
капиталови разходи на Община Камено за 2012 г.
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
актуализация на строителна програма и капиталови разходи на Община Камено
за 2012 г.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Актуализиране на строителна програма
и капиталови разходи със собствени приходи за 2012г. за с.Полски извор,
както следва:
- дейност 606 § 10-15 – било 5 000,00 лв. става 0,00 лв.;
- дейност 122 § 51-00 – било 0,00 лв. става 5 000,00 лв.
- дейност 714 § 52-00 – било 5 000,00 лв. става 1 000,00 лв.;
- дейност 629 § 10-20 – било 0,00 лв. става 4 000,00 лв.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………..
15…………………………………………………………………………………...
19.Докладна записка относно определяне размера на местни данъци и такси
за 2013 година.
20………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне размера на местни данъци и такси за 2013 година.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ и 1 гласа
„ПРОТИВ” Общински съвет
РЕШИ:
І.Определя данък недвижими имоти по чл.22 от ЗМДТ
( 0,1 – 4,5 ‰) върху Данъчната оценка на недвижимия имот за
физически лица
• Жилищни имоти
1,1 ‰
• Нежилищни имоти
2,0 ‰
ІІ.Определя Такса битови отпадъци чл.66, ал.1
За юридически лица съгл. Чл.17 от ЗМДТ
- за Нежилищни имоти
• За сметосъбиране и сметоизвозване
2,0 ‰
• За поддръжка на депа за битови отпадъци 3,0 ‰
• За поддръжка на обществени територии 3,5 ‰
- за Незастроените места
• За поддръжка на депа за битови отпадъци 3,0 ‰
• З а поддръжка на обществени територии 3,5 ‰
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ІІІ.Определя Данък върху превозните средства чл.56 и 57 от ЗМДТ
1.корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските
пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по
вътрешните води без контакт с Черни море и с река Дунав, без яхтите и
скутерите – 1,10 лв.;
2.корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в
регистъра на големите кораби в българските пристанища – 1,10 лв., за
всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително – 0,33 лв. за
всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3.джетовете – 110,00 лв. за брой;
4.ветроходните и моторните яхти – 22,00 лв. за всеки започнат бруто
тон;
5.скутерите – 3,00 лв. за киловат;
6.влекачите и тласкачите – 0,16 лв. за киловат;
7.речните несамоходни плавателни съдове – 0,60 лв. за тон максимална
товароподемност;
8.за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна
годност и за вертолети – 22,00 лв. за всеки започнат тон максимално
излетно тегло;
9.за параплан – 13,20 лв.;
10.за делтаплан – 13,20 лв.;
11.за мотоделтаплан – 22,00 лв.;
12.за свободен балон – 33,00 лв.;
13.за планер – 33,00 лв.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………….
10………………………………………………………………………………
15………………………………………………………………………………
20.Докладна записка относно одобряване на коригиран проект за частично
изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14,
ІV43 за обект: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци” в
землището на с.Полски извор, Община Камено.
21………………………………………………………………………………
24…………………………………………………………………………………
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
одобряване на коригиран проект за частично изменение на ПУП – План за
регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14, 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:
І.Общински съвет Камено отменя свое решение по т.17 от Протокол
№14/25.10.2012г.
ІІ.Общински съвет Камено одобрява коригирания проект за Частично
изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14,
ІV43 за обект „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци” в
землището на с.Полски извор, Община Камено, съгласно сините, червени,
зелени и кафяви черти, надписи и щрихи, като изменението включва:
1.Новообразувани УПИ със следните параметри:
- УПИ І47 – площ 40 681 кв.м.
- УПИ ІІ13,14,43,46 – площ 238 584 кв.м.
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-

Устройствена зона – Чисто производствена – „Пч”
Предназначение – За „Депо за битови отпадъци”
Плътност на застрояване – 80%
Интензивност на застрояване – 2,5
Озеленяване – 20%
2.Новообразувана обходна улица с о.т. от №1 до №35 включително.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 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 на ПУППлан за застрояване на ПИ 026025 „За спортна площадка за игри на открито”,
местност „Юртлука” в землището на с.Черни връх, обл.Бургас.
21…………………………………………………………………………………
24…………………………………………………………………………………
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на проект на ПУП-План за застрояване на ПИ 026025
„За спортна площадка за игри на открито”, местност „Юртлука” в землището на
с.Черни връх, обл.Бургас.
След направеното гласуване с 13гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ
026025, местност „Юртлука” в землището на с.Черни връх, общ.Камено,
обл.Бургас, съгласно сините и червени черти, надписи и щрихи на
приложената към проекта графична част, с площ на имота 5 000 кв.м., с
предназначение „За спортна площадка за игри на открито” и с
градоустройствени показатели за Устройствена зона- Предимно
производствена – „Пп”:Плътност макс.- 80%, Кинт.макс.- 1,0, Озел.мин.20%, Максимална височина – 7,00 м.
Графичната част на проекта е неразделна част от решението на
Общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и отвеждането
на отпадни води от имота да се извърши за сметка на собствениците.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………..
15…………………………………………………………………………………...
20…………………………………………………………………………………...
22.Докладна записка относно заявление от „Минерал процесинг” ООД, чрез
управителя Костадин Димитров Георгиев, за одобряване на проект за ПУППлан за застрояване на ПИ 030039, за „Добив на строителни материали
/кариерен пясък/ в находище „Кариерата”, местност „Черковната кория” в
землището на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас”.
23…………………………………………………………………………………
24…………………………………………………………………………………
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от „Минерал процесинг” ООД, чрез управителя Костадин Димитров
Георгиев, за одобряване на проект за ПУП- План за застрояване на ПИ 030039,
за „Добив на строителни материали /кариерен пясък/ в находище „Кариерата”,
местност „Черковната кория” в землището на с.Полски извор, общ.Камено,
обл.Бургас”.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застрояване на
проект за ПУП –План за застрояване на ПИ 030039, за „Добив на
строителни материали /кариерен пясък/ в находище „Кариерата”,
местност „Черковната кория” в землището на с.Полски извор,
общ.Камено, обл.Бургас”. Графичната част на проекта е неразделна част
от Протокола с решението на Общинския съвет.
2.Общински съвет Камено дава съгласие за преминаване през
полските пътища посочени в разработката, за което годишно да се
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заплаща такса, за срока на действие на концесията и от датата на
подписването на концесионния договор.
Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен
вестник”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№15
Днес 29.11.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………..
15…………………………………………………………………………………...
20…………………………………………………………………………………...
23.Докладна записка относно искане за провеждане на местен референдум в
с.Черни връх за отделяне на населеното място от Община Камено и
преминаването му към Община Бургас.
24…………………………………………………………………………………
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно искане за провеждане на местен референдум в с.Черни връх за
отделяне на населеното място от Община Камено и преминаването му към
Община Бургас.
След станалите разисквания с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя за водеща постоянната комисия по
„Законност, обществен ред, финансово-икономическа дейност, Европейски
фондове и програми” да разгледа постъпилото искане с мотивирано
становище вх.№57/20.11.2012г. от Христо Станков кмет на с.Черни връх за
провеждане на местен референдум за отделяне на с.Черни връх от Община
Камено и преминаването му към Община Бургас.

ВЯРНО:

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

