ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№25
Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество
с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба
№1 за поддържане и опазване на общественото имущество и Наредбата за
регистрация на превозни средства с животинска тяга за периода от 01.01.2013г.
до 31.08.2013г.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………........
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Михалена Георгиева- Кметски наместник на
с.Тръстиково, общ. Камено относно отчет за дейността на кметско
наместничество с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното
обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси,
изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на общественото
имущество и Наредбата за регистрация на превозни средства с животинска тяга
за периода от 01.01.2013г. до 31.08.2013г.
След направеното гласуване с 15 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметско наместничество
с.Тръстиково по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местни данъци и такси, изпълнението на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания
на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга на територията на
с.Тръстиково за периода от 01.01.2013г. до 31.08.2013г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 25

КАМЕНО

Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество
с.Желязово, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнението 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 с.Желязово за периода от 01.01.2013г. до 31.08.2013г.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Меджит Мехмет- Кметски наместник на
с.Желязово, общ.Камено относно отчет за дейността на кметско
наместничество с.Желязово, общ.Камено по административно-правното
обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси,
изпълнението 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 с.Желязово за периода от 01.01.2013г. до
31.08.2013г.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на кметско наместничество
с.Желязово по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местни данъци и такси, изпълнението 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
с.Желязово за периода от 01.01.2013г. до 31.08.2013г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 25

КАМЕНО

Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество
с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната
среда и общественото имущество на територията на кметското наместничество
и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят
ППС с животинска тяга на територията на кметското наместничество за
периода 01.01.2013г.- 31.08.2013г.
4….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Паулина Златарева- Кметски наместник на
с.Полски извор, общ. Камено относно отчет за дейността на кметско
наместничество с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното
обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси,
изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на
кметското наместничество и Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на
които трябва да отговарят ППС с животинска тяга на територията на кметското
наместничество за периода 01.01.2013г.- 31.08.2013г.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметско
наместничество с.Полски извор по административно-правното обслужване
на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
околната среда и общественото имущество и Наредбата за регистрация,
отчет и изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга
на територията на кметското наместничество за периода 01.01.2013г. 31.08.2013г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№25

КАМЕНО

Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна
записка
относно
разрешаване
функционирането
на
самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2013/2014г.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия
минимум за учебната 2013/2014г.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си, през учебната 2013/2014г.
да съществуват самостоятелни паралелки под нормативния минимум от 16
ученика от І-ІV клас и 18 ученика от V-ХІІ клас, но не по-малко от 10
ученика:
а/СОУ „Христо Ботев” гр.Камено
ХІ клас
17 ученици
ХІІ клас
14 ученици
б/ОУ „Христо Ботев” с.Трояново
V клас
15 ученици
VІІ клас
16 ученици
VІІІ клас 15 ученици
в/НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина
І клас
14 ученици
ІІ клас
14 ученици
ІІІ клас
12 ученици
2.Актуализирането на паралелките се извършват към 01.10.2013г.,
съгласно информационната система Админ „М” на МОМН и към
01.01.2014г. за осигуряване дофинансиране за бюджетната 2014 година.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 25
Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно поемане пътните разходи и средства за
процедури на деца със специални образователни потребности.
6…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
поемане пътните разходи и средства за процедури на деца със специални
образователни потребности.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие да се поемат пътните разноски
и средствата за процедури през учебната 2013/2014г. от местоживеене до
гр.Бургас и обратно на следните ученици:
- Ивелина Василева Михалева – ЕГН 9705100597 – гр.Камено
ул.”Оборище” №22 – Х клас – с придружител;
- Драгомир Драгов Драгов – ЕГН 0352110447 – с.Тръстиково – ІІІ клас –
с придружител;
- Миглена Радостинова Ангелова – ЕГН 9902240530 – с.Черни връх – VІІ
клас – с придружител;
- Димитрина Николаева Радева – ЕГН 9811090510 – с.Трояново – VІІІ
клас – с придружител;
- Васил Николаев Радев – ЕГН 0646290464 – с.Трояново – ЦДГ – с
придружител;
- Живко Фанков Тодоров – ЕГН 0347240528 – гр.Камено
ул.”Републиканска” №32 – ІІІ клас – с придружител;
- Мартин Христов Найденов – ЕГН 0443210489 – гр.Камено ул.”Митко
Палаузов” №25 – ІІ клас – с придружител;
- Бедрие Хасан Лятиф – ЕГН 0641060616 – с.Трояново – ЦДГ – с
придружител;
- Димо Франк Харисън – ЕГН 0842180527 – с.Черни връх – ЦДГ – с
придружител;
- Александра Мирославова Желева – ЕГН 0749301890- с.Черни връх –
ЦДГ – с придружител;

=2=
- Георги Димитринов Атанасов – ЕГН 0444810480 – с.Кръстина – ІІІ клас
– с придружител;
- Радослав Трендафилов Димитров – ЕГН 0644180508 – с.Русокастро – І
клас – с придружител.
2.Упълномощава Кмета на община Камено да разрешава поемането на
пътни разноски с придружител и средствата за процедури през учебната
2013/2014г. за деца, които имат издадена епикриза от ДЕЛК или ТЕЛК.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 25

КАМЕНО

Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за отдаване
под наем на имот общинска собственост.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 16 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:
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 23.00 кв.м.
ид.ч. от ПИ 574, кв.107 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 (пет) години
при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 23.00 кв.м.
ид.ч. от ПИ 574, кв.107 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-46.00 (четиридесет и шест) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване–4.60 (четири лева и шестдесет стотинки)
лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 4.60 (четири лева и
шестдесет стотинки) лева.
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
№ 25
Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно постъпило заявление от Господин Иванов
Свинаров за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Господин Иванов Свинаров за прекратяване на
съсобственост между него и община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 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 : 10 кв.м.
ид.ч. от УПИ І-169 в квартал 27, по плана на с.Тръстиково, общ.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 1 340 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено
и Господин Иванов Свинаров, чрез продажба на общинската част от
имота, състояща се от 10 кв.м. ид.ч. от УПИ І-169 в квартал 27, по плана
на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1 340 кв.м., на
цена 60.00 (шестдесет) 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
ПРОТОКОЛ
№ 25

КАМЕНО

Днес 26.09.2013 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 имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
9……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА 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 15 гласа „ЗА“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 № 000619 с площ 10.373 дка. и ПИ № 000622
с площ 4.721 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 № 000619 (нула, нула, нула, шест, едно, девет), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ 10.373
(десет дка триста седемдесет и три кв.м.) дка.Категория на земята-седма.В
местността „Чоторота“.
Начална тръжна цена-3 120.00 (три хиляди сто и двадесет) лева,
без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–312.00 (триста и дванадесет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 312.00 (триста и
дванадесет) лева.

=2=
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 № 000622 (нула, нула, нула, шест, две, две), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ нива с площ 4.721
(четири дка седемстотин двадесет и един кв.м.) дка.Категория на земятаседма.В местността ,,Чоторота“.
Начална тръжна цена-1 420.00 (хиляда четиристотин и двадесет)
лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–142.00 (сто четиридесет и два) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 142.00 (сто четиридесет
и два) 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
№ 25
Днес 26.09.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно финансово подпомагане на Димо Георгиев
Паспалов – инвалид, нуждаещ се от изграждане на устройство за достъпна
обществена среда.
10………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
финансово подпомагане на Димо Георгиев Паспалов – инвалид, нуждаещ се
от изграждане на устройство за достъпна обществена среда.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено подпомага Димо Георгиев Паспалов живущ в
гр.Камено ул.”Републиканска” бл.3 вх.Б ет.1, със сумата от 2 000/две
хиляди/ лева за изграждане на платформа за достъпност на обществената
среда.

ВЯРНО:

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

