ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за изпълнение решенията на Общински
съвет Камено за периода м.януари 2013г. – м.юни 2013 г.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………........
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Камено за периода м.януари
2013г. – м.юни 2013 г.
След направеното гласуване с 14 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на Кмета на Община Камено за
изпълнение решенията на Общински съвет Камено за периода м.януари
2013г. – м.юни 2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет
Камено и неговите комисии за периода м.януари 2013г.- м.юни 2013 г.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите
комисии за периода м.януари 2013г.- м.юни 2013 г.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“

Общински съвет

РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Общински съвет
Камено и неговите комисии за периода м.януари 2013г.- м.юни 2013
година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 24

КАМЕНО

Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Черни връх,
общ.Камено по административно-правното обслужване на населението и
събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, осигуряване чистотата на околната
среда и благоустрояване на населеното място, опазване на общественото
имущество и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да
отговарят ППС с животинска тяга на територията на кметството.
4….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Христо Станков- Кмет на с.Черни връх, общ.
Камено относно отчет за дейността на кметство с.Черни връх, общ.Камено по
административно-правното обслужване на населението и събираемостта на
местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване
на обществения ред, осигуряване чистотата на околната среда и
благоустрояване на населеното място, опазване на общественото имущество и
Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят
ППС с животинска тяга на територията на кметството.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Черни връх по
административно-правното обслужване на населението и събираемостта
на местните данъци и такси от 01.01.2013г. до 30.06.2013г., изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, осигуряване
чистотата на околната среда и благоустрояване на населеното място,
опазване на общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и
изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга на
територията на кметство с.Черни връх за периода 01.01.2013г. до
30.06.2013г.
ВЯРНО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно отчет за дейността на кметство с.Кръстина,
общ.Камено по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местните 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.Кръстина.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Добринка Тодорова- Кмет на с.Кръстина, общ.
Камено относно отчет за дейността на кметство с.Кръстина, общ.Камено по
административно-правното обслужване на населението, събираемостта на
местните 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.Кръстина.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметство с.Кръстина 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.Кръстина за периода 01.01.2013г. до 30.06.2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на Община Камено.
6…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20………………………………………………………………………………….
24………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на
територията на Община Камено.
След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с 14
гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено изменя и допълва НАРЕДБА № 1 ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА,
ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, както следва:
Изменя и допълва чл.9 т.4, като същата придобива следното
съдържание:
Чл.9 т.4 Шумно пеене, свирене, използването на озвучителни уредби
и употреба на пиротехнически изделия с увесилителна цел и др. запалими
материали на публични и/или открити места – улици, площади и в близост
до жилищни сгради. Нивото на шума да бъде съобразено с изискванията на
нормативната база.
Допълва чл.14 ал.2 - създава изречение второ „Организаторите са
длъжни да вземат и всички необходими мерки по осигуряване на
пожарната безопасност.
Създава се нов чл.18а със следното съдържание:
Чл.18а Забранява се:
1. паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени
места.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

=2=
премахването на
евакуационни
врати,
преграждането на
евакуационни коридори и стълбища, складирането на материали или
монтаж на уреди и съоръжения, възпрепятстващи евакуацията.
всякакви действия с които се възпрепятства преминаването на
специализираните автомобили за пожарна безопасност или аварийно
спасителни дейности.
събирането на горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от
печките с твърдо гориво извън определените пожарообезопасени
места.
спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на
преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, помалко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите,
шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за
пожарогасене.
изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други
растителни остатъци.
складиране в сградите и помещенията на ЛЗТ и ГТ и на горими
вещества и материали в помещения с друго функционално
предназначение и в подпокривните пространства на сгради с
покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на
огън от В до F / клас В - за трудногорими продукти с много ограничен
принос за неконтролирано горене; клас С - за трудногорими продукти
с ограничен принос за неконтролирано горене; клас D - за горими
продукти с приемлив принос за неконтролирано горене; клас E - за
горими продукти със значителен принос към неконтролирано горене;
клас F - за горими продукти без определени характеристики за
реакция на огън/.
възпрепятстване
на
достъпа
до
електрическите
табла,
пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за
управление на ПИС, ПГС и системите за управление на огън и дим.
нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи,
въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели,
несвързани с предназначението им.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно промяна в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Камено.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено прави промени в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Камено, област Бургас, а именно:
1.В чл.33 ал.3 се прави следното допълнение „Децата на 5 и 6 годишна
възраст се освобождават от такса”.
2.В чл.33 ал.2 се добавя т.3 „Децата, освидетелствани с експертно
решение от ТЕЛК се освобождават от такса”.
3.В чл.33 ал.4 се добавя т.3 „Децата, освидетелствани с експертно
решение от ТЕЛК се освобождават от такса”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно дофинансиране с общински средства,
извозването на деца и ученици от Община Камено.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
24…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
дофинансиране с общински средства, извозването на деца и ученици от
Община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
РЕШИ:

Общински съвет Камено дава съгласието си да се дофинансира
транспорта на деца и ученици от населените места, в които живеят до
детските заведения и училищата в общината, в размер на 10 000лв. до края
на финансовата 2013 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно увеличаване броя на работещите по ПМС
66/28.03.1996г. в ЦДГ.
9……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
увеличаване броя на работещите по ПМС 66/28.03.1996г. в ЦДГ.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласието си да бъде разкрита
допълнително една бройка извънсписъчен състав за ЦДГ „Детелина”
с.Русокастро, считано от 15.09.2013г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно участие на Община Камено в Проект
„Обществена трапезария”.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
участие на Община Камено в Проект „Обществена трапезария”.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено разрешава участие на Община Камено във
финансирането на проекта с общински средства в размер на 1 690.00 лв.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно определяне на допълнителна финансова
помощ на клубовете на пенсионера в гр.Камено и с.Полски извор в Община
Камено за 2013 година.
11…………………………………………………………………………….......
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на допълнителна финансова помощ на клубовете на пенсионера в
гр.Камено и с.Полски извор в Община Камено за 2013 година.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2013 година
допълнителна финансова помощ както следва:
1. Клуб на пенсионера в гр.Камено
– 6 000 /шест хиляда/ лева.
2. Клуб на пенсионера в с.Полски извор – 3 000 /три хиляди/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно бракуване на товарен автомобил с ДК № А
19-08 КВ и леки автомобили ДК № А 47-64 КС и ДК № А 88-45 ВМ.
12…………………………………………………………………………….......
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
бракуване на товарен автомобил с ДК № А 19-08 КВ и леки автомобили ДК №
А 47-64 КС и ДК № А 88-45 ВМ.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие да се извърши процедура по
бракуване и от отчисляване от баланса на Дейност „Социални услуги и
подпомагане” товарен автомобил ДК №А 19-08 КВ и от баланса на Община
Камено леки автомобили ДК №А 47-64 КС и ДК №А 88-45 ВМ.
2.Бракуваните автомобили с изключение на ФИАТ-ДОБЛО ДК №А
19-08 КВ /който ще бъде задържан за резервни части/ да се предадат на
вторични суровини и сумата да се заприходи в счетоводството на Община
Камено.
3.Възлага на Кмета на Община Камено да организира и проведе
процедурата.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
13………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА 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.Черни връх, 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 № 078039 с площ 59.884 дка. и ПИ № 064006
с площ 102.905 дка, находящи се в землището на с.Черни връх,
общ.Камено, обл.Бургас
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 078039 (нула, седем, осем, нула, три, девет), в землището на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ временно
неизползваема нива с площ 59.884 (петдесет и девет дка осемстотин
осемдесет и четири кв.м.) дка, от които 41.517 (четиридесет и един дка
петстотин и седемнадесет кв.м.) дка-девета категория на земята и 18.367
(осемнадесет дка триста шестдесет и седем кв.м.) дка-четвърта категория
на земята.В местността „Дебелата кория“.
Начална тръжна цена-60 000.00 (шестдесет хиляди) лева, без ДДС,
съгласно експертна оценка.
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Стъпка на наддаване–6 000.00 (шест хиляди) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 6 000.00 (шест хиляди)
лева.
3.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 № 064006 (нула, шест, четири, нула, нула, шест), в землището
на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ
102.905 (сто и два дка деветстотин и пет кв.м.) дка.Категория на земятапета.В местността ,,Кабата“.
Начална тръжна цена-114 000.00 (сто и четиринадесет хиляди)
лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–11 400.00 (единадесет хиляди и
четиристотин) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 11 400.00 (единадесет
хиляди и четиристотин) 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
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.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.
14………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 станалите разисквания и 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 № 059011 с площ 1.091 дка, ПИ № 059012 с площ 1.288 дка, ПИ № 059013 с
площ 1.774 дка, ПИ № 059043 с площ 1.438 дка, ПИ № 059044 с площ 1.811 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 № 059011 (нула, пет, девет, нула, едно, едно), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ 1.091 (един
дка деветдесет и един кв.м.) дка.Категория на земята-четвърта.В местността
,,Изията“.
Начална тръжна цена-1 636.00 (хиляда шестстотин тридесет и шест)
лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
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Стъпка на наддаване–163.60 (сто шестдесет и три лева и шестдесет
стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 163.60 (сто шестдесет и три
лева и шестдесет стотинки) лева.
3.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 № 059012 (нула, пет, девет, нула, едно, две), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ 1.288 (един
дка двеста осемдесет и осем кв.м.) дка.Категория на земята-четвърта.В
местността ,,Изията“.
Начална тръжна цена-1 932.00 (хиляда деветстотин тридесет и два)
лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–193.20 (сто деветдесет и три лева и двадесет
стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 193.20 (сто деветдесет и три
лева и двадесет стотинки) лева.
4.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 № 059013 (нула, пет, девет, нула, едно, три), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ 1.774 (един
дка седемстотин седемдесет и четири кв.м.) дка.Категория на земятачетвърта.В местността ,,Изията“.
Начална тръжна цена-2 661.00 (две хиляди шестстотин шестдесет и
един) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–266.10 (двеста шестдесет и шест лева и десет
стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 266.10 (двеста шестдесет и
шест лева и десет стотинки) лева.
5.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 № 059043 (нула, пет, девет, нула, четири, три), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ 1.438 (един
дка четиристотин тридесет и осем кв.м.) дка.Категория на земята-четвърта.В
местността ,,Изията“.
Начална тръжна цена-2 157.00 (две хиляди сто петдесет и седем) лева,
без ДДС, съгласно експертна оценка.
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Стъпка на наддаване–215.70 (двеста и петнадесет лева и седемдесет
стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 215.70 (двеста и петнадесет
лева и седемдесет стотинки) лева.
6.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 № 059044 (нула, пет, девет, нула, четири, четири), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ 1.811 (един
дка осемстотин и единадесет кв.м.) дка.Категория на земята-четвърта.В
местността ,,Изията“.
Начална тръжна цена-2 716.00 (две хиляди седемстотин и шестнадесет)
лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–271.60 (двеста седемдесет и един лева и
шестдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 271.60 (двеста седемдесет и
един лева и шестдесет стотинки) лева.
7.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
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно предоставяне на свободните общински
мери, пасища и други площи, годни за паша за общо или индивидуално
ползване на земеделски стопани или техни сдружения, отглеждащи пасищни
животни на територията на Община Камено, в съответствие с условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
15…………………………………………………………………………….......
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 общо или индивидуално ползване на земеделски стопани или
техни сдружения, отглеждащи пасищни животни на територията на Община
Камено, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено дава съгласие за предоставяне на мери,
пасища и други площи за индивидуално и общо ползване на земеделските
стопани от общината или техни дружества за отглеждане на
селскостопански животни при пасищни условия за стопанската 2012 2013
година.
ІІ.Общински съвет Камено приема Годишен план за паша в община
Камено за 2012- 2013 година съгласно Приложение 1.
1.ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
1.1.Свободните
мери , пасища и други площи, годни за паша за 2013
г., определени за общо ползване от дребните земеделски стопани и
общоселските стада /описани в Приложение 1, колона 13/ , да се ползват
безвъзмездно от колективните и общоселски стада, както и от останалите
пасищни животни в населеното място, необхванати в стадата.
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2.ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
2.1.Кметът на общината организира отдаването под наем на
общинските мери и пасища за индивидуално ползване на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище или в
съседни землища на територията на община Камено, които отглеждат
регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на МЗХ както следва:
 10 или повече говеда, или 10 или повече биволи, или 10 или повече
говеда и биволи;
 5 или повече крави и/ или юници по схемата за крави с бозаещи
телета;
 50 или повече овце майки, или 50 или повече кози майки, или 50
или повече овце
майки и кози майки;
 5 или повече еднокопитни ( коне, магарета, мулета, катъри).
2.2.Отдаването под наем на общинските мери , пасища
за
индивидуално ползване се извършва след провеждане на публичен търг с
явно наддаване за имотите, описани в Приложение 1- годишен план за паша,
колона 16.
2.3.Общински съвет Камено определя следните условия за провеждане
на публичните търгове:
 Начална тръжна цена за пасища– 6.00 лв. на дка за година.
 Размер на депозита за участие- 20% от началната тръжна цена,
умножена по площта на имота.
 Стъпка на наддаване- 10 % от началната тръжна цена.
 Имотите се отдават под наем за срок до 7 години.
 Сключването на договора за наем не гарантира подпомагане на
земеделските производители.
3.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА
 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят
предназначението на земята.
 Да опазват предоставените им имоти от ерозия, заблатяване,
засоляване и други увреждания.
 Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди.
 Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти.
 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни и други
отпадъци.
 Да не ограждат наетите мери, пасища и други площи.
 Да осигуряват свободен достъп до тях на всички пасищни животни,
отглеждани в населеното място.
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 Наемателите нямат право да събират такса от собствениците на
животни, независимо от разходите, които са направили по
почистването им.
 Не се разрешава паленето на растителност в мерите, пасищата и
други площи, годни за паша.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 24

КАМЕНО

Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земячастна общинска собственост в землището на с.Ливада, общ.Камено за
отглеждане на пчелни семейства.
16………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне под наем на земеделска земя- частна общинска собственост в
землището на с.Ливада, общ.Камено за отглеждане на пчелни семейства.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти‚
частна общинска собственост за отглеждане на пчелни семейства
както следва:
1.Поземлен имот № 000069/ нула нула нула нула шест девет/,
находящ се в землището на с. Ливада, Община Камено с площ от 6,644 дка
/Шест дка шестстотин четиридесет и четири кв. м /
с начин на трайно
ползване “Ливада”. Категорията на земята при неполивни условия е
четвърта. Имотът е с граници и съседи: №000062- полски път на община
Камено- полски пътища, дерета, №000133- стопански двор на Държавен
поземлен фонд- МЗГАР, №000128- ведомствен път на Държавен фонд
земеделие- МЗГАР, №000065- канал на община Камено- водни течения и
площи.
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 9,30 лв. за
целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 0,70 лв. за 1 дка и 4,65 лв. за целия имот.
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на правото на ползване

1.4. Срокът
е 6 / Шест
/ стопански
години.
2.Поземлен имот № 018001/ нула едно осем нула нула едно/, находящ
се в землището на с. Ливада, Община Камено с площ от 2,276 дка /Два
дка двеста седемдесет и шест кв. м /
с начин на трайно ползване
“Ливада”. Категорията на земята при неполивни условия е пета.
Имотът се намира в местността “Кавак дере ” при граници и съседи:
№018003- пасище с храсти на общинска собственост- чл. 19., ал. 1,
№000015- полски път на община Камено- полски пътища, дерета.
2.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 7,00 лв.
на дка за една стопанска година.
2.2. Депозитът за участие в търга е 1,40 лв. за 1 дка и 3,19 лв. за
целия имот.
2.3. Стъпката на наддаване е 0,70 лв. за 1 дка и 1,59 лв. за целия имот.
2.4. Срокът на правото на ползване е 6 / Шест
/ стопански
години.
3.Поземлен имот № 018002 / нула едно осем нула нула две/, находящ
се в землището на с. Ливада, Община Камено с площ от 3,280 дка /Три
дка, двеста и осемдесет кв. м /
с начин на трайно ползване “Ливада”.
Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се
намира в местността “ Кавак дере” при граници и съседи: №018003пасище с храсти на общинска собственост- чл. 19, ал.1,
№000015- полски
път на община Камено- полски пътища, дерета.
3.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 7,00 лв.
на дка за една стопанска година.
3.2. Депозитът за участие в търга е 1,40 лв. за 1 дка и 4,59 лв. за
целия имот.
3.3. Стъпката на наддаване е 0,70 лв. за 1 дка и 2,30 лв. за целия имот.
3.4. Срокът на правото на ползване е 6 / Шест
/ 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 6
/Шест / стопански години .
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в
землището на с.Черни връх, общ.Камено.
17………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на части от имоти
публична общинска собственост в землището на с.Черни връх, общ.Камено.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2013 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-180 кв.м. ид. ч. от ПИ № 000207 пасище, мера с площ 0.409 дка. и 120
кв.м. ид. ч. от ПИ № 000307 пасище, мера с площ 5.287 дка, находящи се в
землището на с.Черни връх, общ.Камено.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
части от недвижими имоти-публична общинска собственост за срок от 10 (десет)
години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
180 (сто и осемдесет) кв.м. ид. ч. от ПИ № 000207 (нула, нула, нула, две,
нула, седем) пасище, мера с площ 0.409 (четиристотин и девет кв.м.) дка. и 120
(сто и двадесет) кв.м. ид. ч. от ПИ № 000307 (нула, нула, нула, три, нула, седем)
пасище, мера с площ 5.287 (пет дка двеста осемдесет и седем кв.м.) дка, находящи
се в землището на с.Черни връх, общ.Камено за разполагане на мобилно
телекомуникационно съоръжение.
Начална тръжна цена за 300 кв.м.-200.00 (двеста) лева, месечен наем, без
ДДС съгласно експертна оценка.
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Стъпка на наддаване–20.00 (двадесет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 20.00 (двадесет) лева.
В търга могат да участват лица притежаващи лицензия за изграждане,
поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт
GSM с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
нея.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и да
сключи договор за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земячастна общинска собственост в землището на с.Трояново, общ.Камено за
отглеждане на животни и участие в програми за подпомагане на земеделските
производители.
18………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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.Трояново, общ.Камено за отглеждане на животни
и участие в програми за подпомагане на земеделските производители.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти‚
частна общинска собственост за отглеждане на селскостопански
животни
с обособяване на терен за складиране на торова маса както
следва:
1.Поземлен имот № 060008 /нула шест нула нула нула осем /,
находящ се в землището на с. Трояново, Община Камено с площ от 5,184
дка / Пет
дка, сто осемдесет и четири кв. м /
с начин на трайно
ползване “ Нива”. Категорията на земята при неполивни условия е
четвърта. Имотът се намира в местността “Изията” при граници и съседи:
№000239- гробище на община Камено- полски пътища, дерета; №060026нива на общинска собственост – чл.19, ал.1; №000299- дере на община
Камено- полски пътища, дерета.
1.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 23.00 лв.
на дка за една стопанска година и 119,23 лв. за целия имот.
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1.2. Депозитът за участие в търга е 4,60 лв. за 1 дка и 23,85 лв. за
целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 2,30 лв. за 1 дка и 11,92 лв. за целия
имот.
1.4. Срокът на правото на ползване е 7 /Седем / стопански
години.
2.Поземлен имот № 060020 /нула шест нула нула две нула /, находящ
се в землището на с. Трояново, Община Камено с площ от 4,526 дка /
Четири
дка, петстотин двадесет и шест кв. м /
с начин на трайно
ползване “ Нива”. Категорията на земята при неполивни условия е
четвърта. Имотът се намира в местността “Изията” при граници и
съседи: №060018- нива на Димитър Зафиров Николов; №060017- нива на
насл. на Жечо Николов Жечев; №060016- нива на насл. на Илия Стоянов
Петков; №000299- дере на община Камено- полски пътища, дерета;
№000100- улична мрежа на община Камено- полски пътища, дерета;
№060019- нива на насл. на Велико Зафиров Николов.
2.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 23.00
лв. на дка за една стопанска година и 104,10 лв. за целия имот.
2.2. Депозитът за участие в търга е 4,60 лв. за 1 дка и 20,82 лв. за
целия имот.
2.3. Стъпката на наддаване е 2,30 лв. за 1 дка и 10,41лв. за целия
имот.
2.4. Срокът на правото на ползване е 7 /Седем / 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 договори за наем със спечелилите търга наематели за срок от 7
/Седем / стопански години – от 2012-2013 г. до 2018- 2019 г.
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно предоставяне под аренда на земеделска
земя- частна общинска собственост, представляваща поземлени имоти
№026013 и №026014 в землището на с.Трояново, общ.Камено.
19………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно предоставяне под аренда на земеделска земя- частна общинска
собственост, представляваща поземлени имоти №026013 и №026014 в
землището на с.Трояново, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти‚
частна общинска собственост за създаване и отглеждане на черешова
овощна градина
както следва:
1.Поземлен имот № 026013, находящ се в землището на с. Трояново,
Община Камено с площ от 80,000 дка / Осемдесет
дка/
в местността
“Паметника ” с начин на трайно ползване “Нива” при граници: №000236полски път на община Камено- полски пътища, дерета; №000131- водоем
на МЗГ- ХМС; №000036- полски път на община Камено- полски пътища,
дерета; №026014- нива на кметство село Трояново; №026005- пасище с
храсти на общинска собственост- чл. 19, ал. 1.
Категорията на земята при неполивни условия е седма.
1.1.Началната тръжна цена за създаване и отглеждане на костилкови
овощни насаждения
е както следва:
1.1.1. От първата до четвъртата година – гратисен период.
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година – 40,00 лв. на дка за една

1.1.2. От петата до седмата
стопанска година.
1.1.3. От осмата до двадесетата година- 50,00 лв. на дка за една
стопанска година.
1.2. Общински съвет Камено определя гратисен период от първата
до четвъртата стопанска година.
1.3. Начин на плащане: Плащането на годишната арендна цена за
всяка година след изтичане на гратисния период да става
от 01.08. до
31.08. на предходната стопанска година.
1.4. Депозитът за участие в търга е
10 лв. на дка- 800,00 лв. за
целия имот.
1.5. Стъпката на наддаване е 4,00 лв. на дка- 320,00 лв. за целия
имот.
1.6. Срокът на правото на ползване е 20 / Двадесет / стопански
години.
2.Поземлен имот № 026014, находящ се в землището на с.
Трояново, Община Камено с площ от 103,427 дка / Сто и три дка,
четиристотин двадесет и седем кв.м/
в местността “Паметника ” с начин
на трайно ползване “Нива” при граници: №026013- нива на кметство село
Трояново; №000036- полски път на община Камено- полски пътища,
дерета; №026005- пасища с храсти на общинска собственост- чл. 19, ал. 1.
Категорията на земята при неполивни условия е седма.
2.1.Началната тръжна цена за създаване и отглеждане на костилкови
овощни насаждения
е както следва:
2.1.1. От първата до четвъртата година – гратисен период.
2.1.2. От петата до седмата година – 40,00 лв. на дка за една
стопанска година.
2.1.3. От осмата до двадесетата година- 50,00 лв. на дка за една
стопанска година.
2.2. Общински съвет Камено определя гратисен период от първата
до четвъртата стопанска година.
2.3. Начин на плащане: Плащането на годишната арендна цена за
всяка година след изтичане на гратисния период да става
от 01.08. до
31.08. на предходната стопанска година.
2.4. Депозитът за участие в търга е
10 лв. на дка- 1034,27,00
лв. за целия имот.
2.5. Стъпката на наддаване е 4,00 лв. на дка- 413,71 лв. за целия имот.
2.6. Срокът на правото на ползване е 20 / Двадесет / стопански
години.
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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 аренда със спечелилия търга арендатор за срок от 20
/Двадесет/ стопански години .
За земеделски земи, отдавани под аренда не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
19.Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на
поземлен имот от общинския поземлен фонд №016001 в землището на
с.Трояново, общ.Камено.
20………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от общинския
поземлен фонд №016001 в землището на с.Трояново, общ.Камено.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени
начинът на трайно ползване на Поземлен имот № 016001 в землището
на с. Трояново с площ от 6,508 дка ( шест дка, петстотин и осем кв.м) от
начин на трайно ползване “Нива ” в начин на трайно ползване “Друга
територия, заета от селско стопанство”. Категорията на земята при
неполивни условия е четвърта. Имотът се намира в местността “Алтъ
юг” при граници както следва: №000011- полски път на община Каменополски пътища, дерета; №000020- дере на община Камено- полски пътища,
дерета; №016015- нива на Георги Димитров Мигаров.
2.Задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на
промяната на начина на трайно ползване на имота „ Друга територия,
заета от селско стопанство ” в картата за възстановената собственост
чрез Общинската служба по земеделие гр. Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20.Докладна записка относно постъпило заявление от наследници на
Велико Славов Загорчев за прекратяване на съсобственост между тях и Община
Камено.
21………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно постъпило заявление от наследници на Велико Славов Загорчев за
прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на
съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община
Камено за 2013 година”, следният имот : 7 кв.м. ид.ч. от УПИ ІІ-472 в
квартал 44, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 664 кв.м.
2.Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Велико Славов Загорчев, наследници на Дойка Жекова
Загорчева и Тонка Славова Георгиева, чрез продажба на общинската част
от имота, състояща се от 7 кв.м. ид.ч. от УПИ ІІ-472 в квартал 44, по
плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 664 кв.м.,
на цена 56.00 (петдесет и шест) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3.Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
21.Докладна записка относно искане за одобряване на ПУП-План за
застрояване на ПИ 026013 „За добив на строителни материали- кариерен пясък
в местността „Дренака”, землище на с.Константиново, общ.Камено.
22………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно искане за одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ 026013 „За
добив на строителни материали- кариерен пясък в местността „Дренака”,
землище на с.Константиново, общ.Камено.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ
026013 „ За добив на строителни материали – кариерен пясък в местността
„Дренака”, землище на с.Константиново, Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
22.Докладна записка относно утвърждаване на нова структура на Община
Камено.
23………………………………………………………………………………...
24………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно утвърждаване на нова структура на Община Камено.
След

направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински

съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено утвърждава нова структура на Община
Камено, считано от 01.08.2013г. както следва:

А/ОБЩО
І.Изборни длъжности и органи по реда на
чл.19 от Закона за администрацията и
техните заместници
1.Кмет на Община
2.Заместник кмет на Общината
3.Кметове на кметства
4.Кметски наместници
ІІ.Общинска администрация Камено
В т.ч.
Пряко подчинени на Кмета на Общината
1.Секретар на Община
2.Главен архитект

54

1
1
6
6
40
3,5
1
0,5
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3.Служител по сигурността и информацията, ГЗ
и ОМП
4.Секретар на МКБППМН
Обща администрация
1.Дирекция „Административно-правно,
информационно обслужване и човешки ресурси
Специализирана администрация
1.Дирекция „Устройство на
територията,строителство и управление на
общинска собственост”
2.Дирекция „Финансова счетоводна дейност и
местни приходи”
Б/ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.
І.Други дейности по жил.стр-во и БКС
ІІ.Дейност „Чистота”
ІІІ.Дейност „Спортна база”
ІV.Други дейности здравеопазване
V.Дейност”Детска млечна кухня”/дофин./
VІ.Други д-ти по здравеопазването/дофин./
VІІ.Дейност „Просвета”
VІІІ.ДВУИ
ІХ.Социално осигуряване, подпомагане и
грижи
Х.Общинска администрация/дофиннасиране/

ВЯРНО:

1
1
13,5
13,5
23
11

12
191,5
11
69
2
7
4
0,5
4
70
18
6

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес 01.08.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
23.Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на
БЮДЖЕТ 2013 към 30.06.2013г., Актуализация на Бюджет 2013,
Извънбюджетните сметки и фондове и Строителната програма на Община
Камено.
24………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно приемане отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2013 към
30.06.2013г., Актуализация на Бюджет 2013, Извънбюджетните сметки и
фондове и Строителната програма на Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Приема отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2013г. към
30.06.2013г., както следва:
1.По отчета на приходите в делегираните от държавата дейности
1 796 538 лв. Приложение №1.
- По приходите в местните дейности 1 666 643 лв. Приложение №1.
-По разходите в делегираните от държавата дейности 1 796 538
лв.Приложение №2.
-По разходите
в делегираните
от държавата дейности,
дофинансирани с местни приходи 78 010 лв.Приложение №3.
-По разходите в местните дейности 1 588 633 лв. Приложение №4.
2.Приема отчета на Строителната програма към 30.06.2013г.
Приложение №6.
3.Приема Справка за бюджета на извънбюджетните сметки на
Община Камено и дейност Образование към 30.06.2013г. приложение №5.
ІІ.Приема актуализацията на Бюджет 2013г., както следва:
1.По прихода в делегираните от държавата дейности 4 142 952
лв.Приложение №1.
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2.По прихода в местни дейности в размер на 3 981 991 лв.
Приложение №1.
-Собствени приходи
- 3 457 924 лв.
-Обща изравнителна субсидия
- 537 000 лв.
В т.ч.зимно почистване
- 20 500 лв.
-Целева субсидия за капиталови разходи
- 190 500 лв.
-Пред.заеми изв.б.с/ки/-/
- - 1 840 746 лв.
В т.ч.
Проект” Отново на училище”
- - 80 000 лв.
Проект „Нов избор”
- - 21 400 лв.
Проект „Подкрепа за заетост”
- - 54 000 лв.
Заем ФЛАГ
- - 1685 346 лв.
-Пред.заеми изв.б.с./ки/+/
146 400 лв.
В т.ч.
Проект „Отново на училище”
80 000 лв.
Проект „Нов избор”
21 400 лв.
Проект „Подкрепа за заетост”
45 000 лв.
-Получени краткосрочни заеми
58 674 лв.
-Получени дългосрочни заеми
- 1 626 671 лв.
-Погашение на дългосрочни заеми-ФЛАГ 85 500 лв.
-Предоставен трансфер
4 974 лв.
-Вноска лизинг
- 26 312 лв.
-Вноски ДДС
- 70 000 лв.
-Вноски данък от стопанска дейност
- 11 600 лв.
-Друго финансиране/отчисления ТБО/
-130 042 лв.
-Преходен остатък
124 048 лв.
3.По разхода в делегирана от държава дейности 4 142 952 лв.
Приложение №2.
4.По разхода в държавните дейности дофинансирани с местни
приходи 346 209 лв.Приложение №3.
5.По разхода в местните дейности 3 635 782 лв.Приложение №4.
6.Приема Справка за актуализация на извънбюджетна сметка на
Община Камено по Бюджет 2013г. Приложение №5.
7.Приема Строителната програма на Община Камено в размер на
1 196 382 лв., в т.ч. целеви 190 500 лв. Приложение №6.
8.Приема Справка за извършване на корекции в капиталовите
разходи, финансирани със средства от целева субсидия. Приложение №14.
9.Приема Справка за извършване на корекции в капиталовите
разходи, финансирани със собствени бюджетни средства. Приложение
№15.
10.Приема справка за извършване на корекции в капиталови
разходи, финансирани от „ИБФ и ИБС”. Приложение №16.
11.Приема актуализирания размер на Общинския дълг. Приложение
№11.
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12.Приема Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от
приходи по §40-00- Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи. Приложение №8.
13.Приема ПЛАН-СМЕТКА на основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ.
Приложение №7.

ВЯРНО:

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

