
 

 

ПРЕПИС! 

 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№23 

 

Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, 

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

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

общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на 

които трябва за отговарят ППС с животинска тяга на територията на кметство 

с.Трояново. 

2…………………………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………………………….. 

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

 

  ПО ПЪРВА ТОЧКА 

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

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

административно-правното обслужване на населението, събираемостта на 

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

на обществения ред, чистотата, околната среда, общественото имущество и 

Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва за отговарят 

ППС с животинска тяга на територията на кметство с.Трояново. 

След направеното гласуване с 13 гласа „ ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Трояново, 

общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, 

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

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

общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, 

на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга на територията на 

кметство Трояново за периода от 01.01.2013г. до 31.05.2013г. 

 

 

 

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

                                                /Ст. Драганова/       



 

 

                                                                          

 ПРЕПИС! 

 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

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

общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, 

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

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

общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на 

които трябва да отговарят ППС с животинска тяга на територията на кметство 

с.Винарско. 

3…………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………... 

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

 

 ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

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

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

правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, 

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

чистотата, околната среда, общественото имущество и Наредбата за 

регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят ППС с 

животинска тяга на територията на кметство с.Винарско. 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Винарско, 

общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, 

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

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

общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, 

на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга на територията на 

кметство Винарско за периода от 01.01.2013г. до 31.05.2013г. 

 

 

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

                                               /Ст. Драганова/ 



 

 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

   3.Докладна записка относно приемане план за работата на Общински съвет 

Камено за ІІ-то шестмесечие на 2013 година. 

4…............................................................................................................................. 

5……………………………………………………………………………………. 

10……………………………………………………………………………………. 

 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

  Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено 

относно приемане план за работата на Общински съвет Камено за ІІ-то 

шестмесечие на 2013 година. 

След  направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено приема и одобрява плана за работата на 

Общински съвет Камено за ІІ-то шестмесечие на 2013 година. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                 /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………... 

4.Докладна записка относно кандидатстване на Община Камено за 

безвъзмездна финансова помощ с проект по Програма за развитие на селските 

райони 2007-2013г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” с проект „Реконструкция на вътрешни 

водопроводни мрежи с.Трояново и с.Тръстиково, Община Камено”. 

5…………………………………………………………………………………….. 

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

 

 ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

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

кандидатстване на Община Камено за безвъзмездна финансова помощ с проект 

по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект 

„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи с.Трояново и с.Тръстиково, 

Община Камено”. 

След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с 15 

гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

      1.Общински съвет Камено, в съответствие с приоритетите на 

„Общинския план за развитие”дава съгласие Община Камено да 

кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” 

от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за проект 

„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи с.Трояново и 

с.Тръстиково, Община Камено”. 

      2.Общински съвет  Камено възлага на Кмета на Общината да 

предприеме необходимите действия и възложи изготвяне и получаване на 

основния пакет технически проекти, документи, разрешителни и 

одобрения от необходимите институции, в съответствие с Наредба №25 от 

29.07.2008г. на МЗХ за проект: „Реконструкция на вътрешни водопроводни  
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мрежи с.Трояново и с.Тръстиково, Община Камено”, както и да 

кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с тези 

проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. по Мярка 

321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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

                                               /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

   5.Докладна записка относно определяне месечни такси в детските градини за 

деца чужди граждани. 

6………………………………………………………………………………….. 

10…………………………………………………………………………………. 

 

  ПО ПЕТА ТОЧКА 

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

определяне месечни такси в детските градини за деца чужди граждани. 

След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с 13 

гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено определя месечната такса в детските градини 

за деца чужди граждани, да бъде удвоеният размер на определената с 

Наредбата максимална такса. 

2.Родителите на деца чужди граждани, които са 5-6 годишни и са в 

подготвителна група, да закупуват учебните помагала със собствени 

средства. 

 

 

 

 

 

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

                                                    /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

6.Докладна записка относно предоставяне на свободните общински мери, 

пасища и други площи, годни за паша за индивидуално ползване на земеделски 

стопани или техни сдружения, оглеждащи пасищни животни на територията на 

община Камено, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние. 

7……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

 

ПО  ШЕСТА  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, 

оглеждащи пасищни животни на територията на община Камено, в 

съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 
   

І.Общински съвет  Камено дава съгласие да се предоставят свободните 

Поземлени имоти      за общо и индивидуално  ползване за стопанската 

2012- 2013 и 2013- 2014  година на земеделските стопани от общината или 

техни дружества, отглеждащи животни при пасищни условия чрез 

провеждане на публичен търг както следва: 

    1.Начална тръжна цена за ползване на ниви, негодни за засяване  с 

едногодишни полски култури  за отглеждане на селскостопански животни   

за стопанската 2012- 2013 година е 23,00 лв. дка за година, независимо от 

категорията на земята. Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от 

началната тръжна цена, умножена по площта на имота. Срокът на правото 

на ползване е до  7 стопански години. 
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    2.Начална тръжна цена за ползване на ниви, негодни за засяване  с 

едногодишни полски култури  за отглеждане на селскостопански животни   

за стопанската 2013- 2014 година 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. Срокът на правото 

на ползване е до  7 стопански години. 

     3.Начална тръжна цена за ползване на ливади за срок до 7 стопански  

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

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

     4.Начална тръжна цена за ползване на мери и пасища  за срок до 7 

стопански  години е 6,00 лв. на дка за година. Размерът депозита за участие 

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

    ІІ. Срокът на правото на ползване на негодни за засяване с 

едногодишни полски култури ниви, ливади , пасища, мери за отглеждане на 

селскостопански животни е  до 7 (Седем) стопански години. 

   ІІІ.Сключването на договор за наем  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. 

      

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                 /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

  7.Докладна записка относно определяне на срока на ползване на земеделските 

земи от ОПФ. 

8…………………………………………………………………………………… 

10………………………………………………………………………………….. 

 

 

ПО  СЕДМА ТОЧКА 

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

определяне на срока на ползване на земеделските земи от ОПФ. 

След  направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено разрешава срока на правото на ползване на 

земите от Общинския поземлен фонд да бъде до 7 /седем/ стопански години. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                  /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л 

№ 23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

  8.Докладна записка относно постъпило заявление от Ганчо Йовчев Ганев 

за доплащане право на собственост върху отстъпено право на строеж. 

9………………………………………………………………………………... 

10………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

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

постъпило заявление от Ганчо Йовчев Ганев за доплащане право на 

собственост върху отстъпено право на строеж. 

След  направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

       

1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за продажба и 

за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на 

собствеността на община Камено за 2013 година”, като се добави в частта 

общински имоти, които община Камено има намерение да предложи за 

продажба-УПИ ХVІІІ-1021, 1024, квартал 73, целият с площ 645 кв.м. по 

плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

      2.Да се продаде на Ганчо Йовчев Ганев общински имот, а именно 

УПИ ХVІІІ-1021, 1024, квартал 73, целият с площ 645 кв.м. по плана на 

гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас на цена 3 225.00 (три хиляди двеста 

двадесет и пет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка. 

                    3.Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-

продажба при описаните условия. 

 

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

                                           /Ст. Драганова/ 



 

 

 

 

ПРЕПИС! 

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

 

П Р О Т О К О Л 

№ 23 

 

   Днес 27.06.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

   9.Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно управление на 

имот-публична общинска собственост. 

10………………………………………………………………………………... 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

предоставяне за безвъзмездно управление на имот-публична общинска 

собственост. 

След  направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

І. Общински съвет Камено на основание чл. 12 ал.1 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.13 Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост и чл. 21, ал.8 от ЗМСМА предоставя за безвъзмездно 

управление  за срок от 10 години на „Камено-газ” ЕООД следната част от 

недвижим имот публична общинска собственост: 

Недвижим имот публична общинска собственост, АОС № 39 от 

30.10.1997 г., находящ се на ул.”Максим Горки” № 1-А, в гр.Камено, 

представляващ втори етаж от масивна сграда на два етажа и гараж, в 

парцел ХVІ-621, в квартал 43 по плана на гр.Камено. 

ІІ.  Възлага на кмета на кмета на община Камено да сключи договор за 

предоставяне право на безвъзмездно управление за срок от 10 години със 

„Камено-газ” ЕООД при следните условия за ПОЛЗВАТЕЛЯ: 

1. Да ползва предоставения имот само по предназначение. 

2.Да не отдава имота за ползване на трети лица без съгласието на 

собственика. 

3. Да спазва противопожарните и санитарно-хигиенни норми при 

експлоатацията на обектите. 

4. Да осигурява постоянен свободен достъп на служителите на Община 

Камено до имота за осъществяване на текущ контрол. 
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5. Да поддържа в добро състояние общинския имот по т.1 и след 

изтичане на договора да върне имота на общината в състояние, 

отговарящо на изискванията за ползване по предназначение. 

6. Да ползва предоставения имот с грижата на добър стопанин. 

7. Направените в имота подобрения са собственост на Община Камено и 

Ползвателят няма право на обезщетение за същите. 

8. При прекратяване на договора да предаде на Община Камено обекта в 

добро състояние, отговарящо на изискванията за ползване по 

предназначението. Състоянието на обекта към момента на предаването се 

удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан от 

представители на страните. 

9. При неизпълнение от страна на Ползвателя на задълженията му по 

договора, собственикът има право  да развали едностранно и без 

предизвестие договора. В този случай Ползвателят не може да 

кандидатства за ползване на същия имот. 

10. Да заплаща всички текущи разходи, такси и ремонти, свързани с 

ползването на сградата, в т.ч. разходи за електроенергия, вода, смет и 

други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                               /Ст. Драганова/ 

 

 

 


