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СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно приемане годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Камено за 2014 год.
3……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………........
15……………………………………………………………………………………
20…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за
2014 год.
След станалите разисквания с 14 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Камено за 2014 год., като в Раздел ІІІ „Други
дейности за развитие на социалните услуги през 2014 год.” да бъдат
включени в „Отговорни органи, организации и институции”- читалищата
и да се предложи участие и на църковните настоятелства.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.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.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА 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“
съвет

Общински

РЕШИ:
І.Общински съвет
Камено дава съгласие да се предоставят
Поземлени имоти
за индивидуално ползване за стопанската 20122013 година на земеделските стопани от общината или техни дружества,
отглеждащи животни при пасищни условия чрез провеждане на публичен
търг както следва:
1.Реално обособена част от имот №073001 /нула седем три нула нула
едно/ в землището на с. Трояново с площ от 240,070 дка / Двеста и
четиридесет дка и седемдесет кв. м/ , целия с площ от 817,274 дка . По
начин на трайно ползване имотът е „Пасище с храсти”. Категорията на
земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в местността
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„Меселима” при граници и съседи: №000292- дере на община Каменополски пътища, дерета; №071011- нива на Митю Георгиев Карадимов;
№071012- нива на Тодорка Сивева Кадийска; №071026- нива на Надя
Андонова Арнаудова; №071027- нива на Росица Антонова Бешлиева;
№071014- нива на “С. И. Г” ООД; №071032- нива на Никола Йовков
Борецов и др.; №071033- нива на Пенка Димитрова Гешева и др.; №000010полски път на община Камено- полски пътища, дерета; №074006- нива на
община Камено; №074010- нива на Стойчо Манолов Коларов; №074009нива на Георги Манолов Коларов; №000010- полски път на община
Камено- полски пътища, дерета; №000059- изк. водна площ на община
Камено- водни течения и площи; №000124- истор. паметник на община
Камено- полски пътища, дерета; №000246- нива на общинска собственостчл. 19, ал. 1.
1.1Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв. на
дка за една стопанска година.
1.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 288,08 лв.
за целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 144,04 лв. за целия
имот.
1.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
2.Имот №062015 /нула шест две нула едно пет/ в землището на с.
Трояново с площ от 8,001 дка. По начин на трайно ползване имотът е
„Пасище, мера”. Категорията на земята при неполивни условия е
четвърта. Имотът се намира в местността „Гюбря” при граници и съседи:
№062042- нива на Василка Георгиева Веселинова; №062041- нива на Стоян
Йовков Георгиев и др.; №062040- нива на Димитър Иванов Димитров и
др.; №062032- нива на Андон Петров Николов; №000297- дере на община
Камено- полски пътища, дерета; №062009- нива на Петър Иванов Иванов
и др.
2.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
2.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 9,60 лв. за
целия имот.
2.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 4,80 лв. за целия имот.
2.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
3.Имот №062016 / нула шест две нула едно шест/ в землището на с.
Трояново с площ от 43,352 дка. По начин на трайно ползване имотът е
„Пасище, мера”. Категорията на земята при неполивни условия е
четвърта. Имотът се намира в местността „Гюбря” при граници и съседи:
№065046- стопански двор на Женя Иванова Иванова; №000299- дере на
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община Камено- полски пътища, дерета; №000192- полски път на община
Камено- полски пътища, дерета; №000262- полски път на община Каменополски пътища, дерета; №000195- полски път на община Камено- полски
пътища, дерета.
3.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
3.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 52,02 лв. за
целия имот.
3.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 26,01 лв. за целия
имот.
3.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
4.Имот №061010 / нула шест едно нула едно нула/ в землището на с.
Трояново с площ от 52,823 дка / Петдесет и два дка, осемстотин двадесет
и три кв.м/. По начин на трайно ползване имотът е „Пасище, мера”.
Категорията на земята при неполивни условия е четвърта. Имотът се
намира в местността „Изията” при граници и съседи: №061007- нива на
Марийка Димитрова Атанасова; №000262- полски път на община Каменополски пътища, дерета; №000192- полски път на община Камено- полски
пътища, дерета; №061009- нива на Надка Жекова Йорданова и др.;
№061008- нива на Кольо Костадинов Загоров.
4.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
4.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 63,39 лв. за
целия имот.
4.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 31,69 лв. за целия
имот.
4.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / 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 5
/Пет/ стопански години .
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.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.
5….............................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА 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
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се предоставят Поземлени
имоти
за индивидуално ползване за стопанската 2012- 2013 година
на земеделските стопани от общината или техни дружества, отглеждащи
животни при пасищни условия чрез провеждане на публичен търг както
следва:
1.Реално обособена част от имот №018023 /нула едно осем нула две
три/ в землището на с. Вратица с площ от 255,511 дка / Двеста петдесет
и пет дка, петстотин и единадесет кв. м/ , целият с площ от 301,611 дка
/Триста и един дка, шестстотин и единадесет кв. м/. По начин на трайно
ползване имотът е „Пасище, мера”. Категорията на земята при неполивни

условия е седма. Имотът се намира в местността „Каята” при граници и
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съседи: №018024- пасище, мера на общинска земя- с. Вратица; №000125полски път на община Камено- полски пътища, дерета.
1.1Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв. на
дка за една стопанска година.
1.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 306,61лв. за
целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 153,31 лв. за целия
имот.
1.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
2.Реално обособена част от имот №018024 /нула едно осем нула две
четири/ в землището на с. Вратица с площ от 351,389 дка / Триста
петдесет и един дка, триста осемдесет и девет кв. м/ , целият с площ от
879,053 дка / Осемстотин седемдесет и девет дка и петдесет и три кв. м/.
По начин на трайно ползване имотът е “Пасище, мера”. Категорията на
земята при неполивни условия е седма. Имотът се намира в местността
„Каята” при граници и съседи: №018023- пасище, мера на общинска земяс. Вратица; №000127- полски път на община Камено- полски пътища,
дерета; №018001- полска култура на Димо Христов Добрев; №000127полски път на община Камено- полски пътища, дерета; №018004- полска
култура на Васил Жечев Христов; №018003- полска култура на насл. на
Дончо Добрев Дончев; №018021- полска култура на Костадин Генов
Костадинов; №018022- полска култура на Нанка Христова Борецова;
№018020- полска култура на Стоян Пейчев Стоянов и др.; №018017полска култура на Иван Златков Георгиев; №018018- полска култура на
Славчо Георгиев Калчев; №018007- полска култура на насл. на Велю
Иванов Велев; №018008- полска култура на “Агробизнес 95” ООД;
№018010- полска култура на Генка Янкова Дечева; №000200- полски път
на община Камено- полски пътища, дерета; №018011- полска култура на
Димитър Костадинов Новаков; №018012- полска култура на Марийка
Радева Ангелова; №000098- полски път на община Камено- полски
пътища, дерета; №018013- полска култура на Неделя Стоянова Добрева;
№000098- полски път на община Камено- полски пътища, дерета;
№000032- дере на община Камено- полски пътища, дерета; №000035транспортна тер. на общинска земя- с. Вратица; №000093- дере на община
Камено- полски пътища, дерета; №000028- др. пътна територия на община
Камено- път ІV клас; №018015- полска култура на “Братя Золумови” ООД
и др.; №000023- дере на община Камено- полски пътища, дерета; №000028-

др. пътна терит. на община Камено- път ІV клас; №000017- водост. съор. на
“Водоснабдяване и канализация” ЕАД; №000028- др. пътна терит. на
община Камено- път ІV клас; №018016- пасище, мера на държавен
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поземлен имот; №000126- полски път на община Камено- полски пътища,
дерета; №000018- скала на община Камено- полски пътища, дерета;
№000019- дере на община Камено- полски пътища, дерета; №000020- скала
на община Камено- полски пътища, дерета; №000030- животнов. ферма
на ДПФ- МЗГ.
2.1Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв. на
дка за една стопанска година.
2.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 421,67лв. за
целия имот.
2.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 210,83 лв. за целия
имот.
2.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
3.Имот №017006 /нула едно седем нула нула шест/ в землището на с.
Вратица с площ от 146,346 дка /Сто четиридест и шест дка, триста
четиридес и шест кв. м/. По начин на трайно ползване имотът е „Пасище,
мера”. Категорията на земята при неполивни условия е седма. Имотът се
намира в местността „Кюпек дере” при граници и съседи: №017005полска култура на насл. на Дончо Добрев Дончев; №017027- полска
култура на Панайот Николов Димитров; №017017- полска култура на
Желяза Иванова Янкова; №017002- пасище, мера на общинска земя- с.
Вратица; №017031- пасище, мера на Иванка Пейчева Дарачева и др.;
№000013- полски път на община Камено- полски пътища, дерета;
№000026- др. пътна терит. на община Камено- път ІV клас; №017023полска култура на Николай Маринов Николов; №017022- полска кулутура
на Славка Маринова Аладинова; №000009- полски път на община Каменополски пътища, дерета; №017016- полска кулутура на Димо Христов
Добрев; №017015- полска кулутура на Недялка Христова Бакалова;
№017013- полска култура на Паскал Илиев Костадинов; №017026- полска
култура на Евгений Кирилов Попов.
3.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
3.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 175,62 лв.
за целия имот.
3.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 87,81 лв. за целия
имот.
3.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.

4.Имот №017008 /нула едно седем нула нула осем/ в землището на с.
Вратица с площ от 165,928 дка /Сто шестдесет и пет дка, деветстотин
двадесет и осем кв. м. По начин на трайно ползване имотът е „Пасище,
мера”. Категорията на земята при неполивни условия е седма. Имотът се
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намира в местността „Кюпек дере” при граници и съседи: Землищна
граница; №000014- дере на община Камено- полски пътища, дерета;
№000026- др. пътна терит. на община Камено- път ІV клас; №000013полски път на община Камено- полски пътища, дерета.
4.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
4.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 199,11 лв.
за целия имот.
4.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 99,56 лв. за целия
имот.
4.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
5.Имот №017010 /нула едно седем нула едно нула/ в землището на с.
Вратица с площ от 9,397 дка /Девет дка, триста деветдесет и седем кв. м/.
По начин на трайно ползване имотът е „Пасище, мера”. Категорията на
земята при неполивни условия е седма. Имотът се намира в местността
„Кюпек дере” при граници и съседи: №000028- др. пътна терит. на
община Камено- път ІV клас; №000021- дере на община Камено- полски
пътища, дерета.
5.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
5.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 11,28 лв.
за целия имот.
5.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 5,64 лв. за целия имот.
5.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
6.Имот №017011 /нула едно седем нула едно едно/ в землището на с.
Вратица с площ от 17,546 дка /Седемнадесет дка, петстотин четиридесет и
шест кв. м/ . По начин на трайно ползване имотът е „Пасище, мера”.
Категорията на земята при неполивни условия е седма. Имотът се
намира в местността „Кюпек дере” при граници и съседи: №000022- дере
на Община Камено- полски пътища, дерета; №000009- полски път на
община Камено- полски пътища, дерета.
6.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
6.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 21,06 лв.
за целия имот.
6.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 10,53 лв. за целия

имот.
6.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
ІІ. Общински съвет Камено възлага на кмета на общината проведе
публичния търг с явно наддаване при горните условия.
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ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да сключи
договор за наем със спечелилите търга наематели за срок от 5 /Пет/
стопански години .
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№20

КАМЕНО

Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.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.
5……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА 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
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“

Общински

РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се предоставят Поземлен
имот за индивидуално ползване за стопанската 2012- 2013 година на
земеделски стопани от общината или техни дружества, отглеждащи
животни при пасищни условия чрез провеждане на публичен търг както
следва:

1.Имот №000155 /нула нула нула едно пет пет/ в землището на с.
Константиново с площ от 9,450 дка / Девет дка четиристотин и петдесет
кв. м/. По начин на трайно ползване имотът е „Временно неизползваема
нива”. Категорията на земята при неполивни условия е четвърта. Имотът
е с
граници и съседи: №000118- предпазна дига на МЗГ- ХМС;
№000175- временно неизползваема нива- общинска собственост- чл. 19,
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ал. 1; №000143- отводнителен канал на община Камено- водни течения и
площи.
1.1Началната 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 43,47 лв. за
целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 2,30 лв. за 1 дка и 21,74 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 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
№20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.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.
6……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонева- 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
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

РЕШИ:
1.Общински съвет Камено възлага на кмета на общината да
отдава под наем или аренда за стопанската 2013-2014 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, както следва:
2.1.Началната тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски
култури при неполивни условия за срок до 5 стопански години е 25.00 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 Период на плододаване
ен
години
лв./дка
период
за
години
година
2.2.1 Лозови насаждения
3
4-7
40.00
8 - 20
60.00
за останалия период 40.00
на плододаване
2.2.2. Овощни насаждения
4
5- 7
30.00
семкови, костилкови,
за останалия период 45.00
черупкови
на плододаване
2.2.3. Ягодоплодни култури
2
за периода на
45.00
плододаване
2.2.4. Етерично- маслени
3
за периода на
30.00
култури- роза, мента,
плододаване
лавандула, шипка и др.
2.2.5.Култивирани билки
1
2-5
22.00
срок на предоставяне- 5 години
2.2.6.Калифорнийски аспержи 3
4 - 12
47.00
срок на предоставяне- 15
13 - 15
30.00
години
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 25,00 лв. /дка за година. Размерът на депозита за участие в търга е
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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. 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.
4.Сключването на договор за наем или аренда за ползване на обявените
по този ред земеделски земи от ОПФ, не гарантира подпомагане на
земеделските производители по схемите и мерките на Общата
селскостопанска политика.
За земеделските земи не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно постъпило заявление от Божана Андреева
Острикова за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено.
7…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………..
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Божана Андреева Острикова за прекратяване на
съсобственост между нея и община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2013 година”, следният имот : 65 кв.м. ид.ч. от УПИ І-154 в
квартал 13, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 1 115 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Георги Димитров Остраков, чрез продажба на общинската
част от имота, състояща се от 65 кв.м. ид.ч. от УПИ І-154 в квартал 13, по
плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1 115

кв.м., на цена 390.00 (триста и деветдесет) лева, без ДДС, съгласно
експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно заявление за одобряване на идеен проект за
частично изменение на ПУП.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на идеен проект за частично изменение на ПУП.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено не дава предварително съгласие за продажба на
част от площадно пространство – от 74 кв.м., включващо се към имот 642
на Динка Йорданова Иванова и образуващо нов УПИ VІІІ- 642 и от 30
кв.м., включващо се към имот 644 на Христо Иванов Бъчваров и Иринка
Димитрова Бъчварова и образуващо нов УПИ ІХ- 644, 645 и прекратява
разглеждането на предложения идеен проект за ЧИ на ПУП на УПИ VІ,
кв.44 по плана на гр.Камено в този му вид.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 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 землището на
с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас.
9……………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………..
15…………………………………………………………………………………..
20…………………………………………………………………………………..
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 землището на с.Константиново, общ.Камено,
обл.Бургас.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2013
година”, следният имот : ПИ № 021068 в землището на с.Константиново,
общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 5.054 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 № 021068 (нула, две, едно, нула, шест, осем), в землището на
с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 5.054 (пет дка
петдесет и четири кв.м.) дка.
Начална тръжна цена-3 300.00 (три хиляди и триста) лева, без
ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–330.00 (триста и тридесет) лева.
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Депозитът за участие в търга е в размер на 330.00 (триста и
тридесет) 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
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за продажба на имоти-частна общинска
собственост, находящи се в землището на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включат в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2013
година”, следните имоти : ПИ № 018034 с площ 10.000 дка. и ПИ № 018036
с площ 115.362 дка, находящи се в землището на с.Трояново, 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 № 018034 (нула, едно, осем, нула, три, четири), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 10.000 (десет) дка.
Начална тръжна цена-7 000.00 (седем хиляди) лева, без ДДС,
съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–700.00 (седемстотин) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 700.00 (седемстотин)
лева.
3.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена
=2=
и стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 018036 (нула, едно, осем, нула, три, шест), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 115.362 (сто и
петнадесет дка триста шестдесет и два кв.м.) дка.
Начална тръжна цена-95 000.00 (деветдесет и пет хиляди) лева, без
ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–9 500.00 (девет хиляди и петстотин) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 9 500.00 (девет хиляди
и петстотин) лева.
4.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе търга
и да сключи договори за покупко-продажба при описаните условия със
спечелилите участници

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно отпускане на общинска субсидия на
читалище „Пробуда 1963” с.Константиново.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отпускане на общинска субсидия на читалище „Пробуда 1963”
с.Константиново.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска субсидия в размер на 1 000
/хиляда/ лева на читалище „Пробуда 1963” с.Константиново за 50
годишния юбилей.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 759 – „Други дейности по
културата” по § 45-00 в разхода на бюджета за 2013 г., и по § 27-10 Такси
технически услуги по прихода на бюджет 2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно разширение на гробищен парк град Камено.
12………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
разширение на гробищен парк град Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласието си Община Камено да
придобие право на собственост върху поземлени имоти, в непосредствена
близост до съществуващия гробищен парк, находящи се в землището на
град Камено, а именно:
1.ПИ №028296 с площ 3,190 дка, собственост на Съба Влаева
Иванова;
2.ПИ №028294 с площ 2,723, собственост на Величка Панайотова
Кълвачева;

3.ПИ №028300 с площ 3,041 дка, собственост на Гита Маринова
Чобанова;
4.ПИ №028298 с площ 3,199, собственост на Христина Добрева
Николова.
Цената на имотите да бъде в размер на 800 (Осемстотин) лв. на
декар.
ІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на община Камено да
сключи договори за възмездно придобиване правото на собственост на
следните имоти:
=2=
1.ПИ №028296 с площ 3,190 дка, собственост на Съба Влаева Иванова ;
2.ПИ №028294 с площ 2,723, собственост на Величка Панайотова
Кълвачева;
3.ПИ №028300 с площ 3,041 дка, собственост на Гита Маринова
Чобанова;
4.ПИ №028298 с площ 3,199, собственост на Христина Добрева
Николова.
ІІІ. 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
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11………………………………………………………………………………...
12.Докладна записка относно участие на община Камено като водещ
партньор в проект за развитие на широколентовия интернет достъп по
Програмата за Трансгранично сътрудничество България- Турция.
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
участие на община Камено като водещ партньор в проект за развитие на
широколентовия интернет достъп по Програмата за Трансгранично
сътрудничество България- Турция.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Камено
подкрепя предложението на кмета на общината за кандидатстване по
Програмата за Трансгранично сътрудничество България - Турция, като
водещ партньор с проект за развитие на широколентовия интернет

достъп.
2. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат
необходимите документи по изискванията на Програмата.
3. Упълномощава кмета на общината да подпише договор с
партньорите по проекта за съвместно изпълнение.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно предоставяне на еднократна финансова
помощ на пострадало от пожар семейство.
14………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно предоставяне на еднократна финансова помощ на пострадало от пожар
семейство.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
дава съгласие община Камено да отпусне средства в размер на 6 000 /шест/
хиляди лева за възстановяване на жилището на Ана Пенева Русинова, с
адрес гр.Камено, ул.»Александър Стамболийски» №29, л.к. № 644340181 от
15.10.2012г. издадена от МВР-гр.Бургас.

2. Необходимите средства да бъдат осигурени от местните приходи
по бюджета на община Камено за 2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП-План за регулация и застрояване.
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно заявление за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и
застрояване.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ
104006 за „Жилищно строителство”, местност „Извън регулация” в
землището на гр.Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП-План за регулация и застрояване.
16………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и
застрояване.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ
070008 за „Паркинг за временно изчакване на автомобили, открита
складова площадка и пътен възел”, местност „Андончов гроб” в
землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, след съгласуване на
инвестиционното намерение с РИОСВ- Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП-План за регулация и застрояване.
17………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и
застрояване.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ
104285 за „Офис, битови помещения, работилница и гараж за
селскостопански машини и инвентар”, местност „Дворно място извън
регулация” по КВС гр.Камено, след съгласуване на инвестиционното

намерение с РИОСВ- Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП-Парцеларен план.
18………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на външен
водопровод за захранване на ПИ007056,
местност „Дере Арас” в
землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас, след съгласуване на
инвестиционното намерение с РИОСВ – Бургас.
2.Общински съвет Камено дава предварително съгласие за
изграждане на „Трасе на външен водопровод за захранване на ПИ 007056,

местност „Дере Арас” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас с
дължина 264 м. и преминаващ през имоти публична общинска собственост.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП- План за застрояване.
19………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно заявление за разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-План за застрояване на ПИ 000279 за
„Склад за съхранение на зърно” /стопански двор/ в землището на с.Полски
извор, общ.Камено, обл.Бургас, след съгласуване на инвестиционното
намерение с РИОСВ – Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес 25.04.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
19.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост в землището на с.Трояново,
общ.Камено.
20………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 землището на с.Трояново, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2013
година”, следният имот : ПИ № 000620 с площ 10.522 дка в землището на
с.Трояново, 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 № 000620 (нула, нула, нула, шест, две, нула), находящ се в
землището на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас площ 10.522 (десет дка
петстотин двадесет и два кв.м.) дка.Представляващ нива.Категория на
земята-седма.В местността ,,Чоторота”.
Начална тръжна цена-3 200.00 (три хиляди и двеста) лева, без
ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–320.00 (триста и двадесет) лева.
=2=
Депозитът за участие в търга е в размер на 320.00 (триста и двадесет)
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/

