
 

 

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  

№26 

 

Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

   1.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество 

с.Константиново, общ.Камено по административно-правното обслужване на 

населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба 

№1 за опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото 

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

отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на 

кметското наместничество за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г. 

2…………………………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………………………….. 

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

15……………………………………………………………………………………. 

17……………………………………………………………………………………. 

 

  ПО ПЪРВА ТОЧКА 

     Докладна записка от г-н Вълчо Стайков- Кметски наместник на 

с.Константиново, общ. Камено относно отчет за дейността на кметско 

наместничество с.Константиново, общ.Камено по административно-правното 

обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, 

изпълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, чистотата, 

околната среда и общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и 

изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г. 

След направеното гласуване с 14 гласа „ ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметско 

наместничество с.Константиново 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 и общественото имущество и Наредбата за 

регистрация, отчет и изисквания на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга на територията на кметското 

наместничество за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г. 

 

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  

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

   2.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество 

с.Вратица, 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 пътните превозни средства с животинска тяга на 

територията на кметското наместничество за периода от 01.01.2013г. до 

30.09.2013г. 

3…………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………... 

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

15……………………………………………………………………………………. 

17……………………………………………………………………………………. 

 

 ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

Докладна записка от г-жа Илиана Христова- Кметски наместник на 

с.Вратица, общ.Камено относно отчет за дейността на кметско наместничество 

с.Вратица, 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 пътните превозни средства с животинска тяга на 

територията на кметското наместничество за периода от 01.01.2013г. до 

30.09.2013г. 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински съвет  

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено приема отчета на кметско наместничество 

с.Вратица, 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 пътните превозни 

средства с животинска тяга на територията на кметското наместничество 

за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г. 

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  

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

   3.Докладна записка относно отчет за дейността на кметско наместничество 

с.Ливада, 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 и 

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

които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на 

територията на кметското наместничество за периода 01.01.2013г.- 30.09.2013г. 

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

5……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………………. 

17……………………………………………………………………………………. 

 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

Докладна записка от г-н Ангел Радев- Кметски наместник на с.Ливада, 

общ. Камено относно отчет за дейността на кметско наместничество с.Ливада, 

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 и 

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

които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на 

територията на кметското наместничество за периода 01.01.2013г.- 30.09.2013г. 

След  направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет  

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено приема отчета за дейността на кметско 

наместничество с.Ливада, 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 и общественото имущество и Наредбата за 

регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга на територията на кметското 

наместничество за периода 01.01.2013г. - 30.09.2013г. 

 

 

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  

№26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………... 

4.Докладна записка относно определяне на представител на Община Камено 

в Асоциацията по ВиК-Бургас. 

5……………………………………………………………………………………... 

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

15……………………………………………………………………………………. 

17……………………………………………………………………………………. 

 

 ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

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

определяне на представител на Община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас. 

 

След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

 1. Упълномощава Кмета на община Камено инж.Стефан Бонев- 

представител по Закон на Общината в  Асоциацията по ВиК-Бургас, да 

гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас приемане на 

Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията, на 

основание чл.198в, ал.4, т.3 ат Закона за водите. 

 2. Определя инж.Тодор Петров-заместник кмет на община Камено за 

представител на Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-

Бургас при невъзможност на Кмета на община Камено да участва лично в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на 

Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на 

обособената територия на Асоциацията по ВиК-Бургас. 

 

 

     

 

 

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  

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

   5.Докладна записка относно отпускане на допълнителна общинска субсидия 

за читалище „Просвета” с.Черни връх за 2013 година. 

6………………………………………………………………………………….. 

10…………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………. 

17………………………………………………………………………………….. 

 

  ПО ПЕТА ТОЧКА 

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

отпускане на допълнителна общинска субсидия за читалище „Просвета” 

с.Черни връх за 2013 година. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено отпуска допълнителна общинска субсидия в 

размер на 1 200/хиляда и двеста/ лева на читалище „Просвета” с.Черни 

връх за 2013 година. 

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 бюджета за 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  

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

   6.Докладна записка относно вземане на решение за даване на съгласие за 

подписване на споразумение между Община Камено и „Аква системс” АД. 

7……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………………. 

17……………………………………………………………………………………. 

  

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 

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

вземане на решение за даване на съгласие за подписване на споразумение 

между Община Камено и „Аква системс” АД. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Камено дава съгласие за подписването на 

споразумение между Община Камено и „Аква системс” АД ЕИК 102705120, 

както следва: 

Община Камено да поеме задължение да оттегли предявената пред 

Апелативен съд Бургас въззивна жалба против Решение по т.д. № 56/ 2013 г. 

по 

описа на БОС. 

Община Камено да поеме задължение при подписване на споразумението да 

заплати на „Аква системс” АД сума в общ размер на 105 855,38 лв. 

представляваща както следва: 

- Направените от „АКВА СИСТЕМС” АД по делото съдебно-

деловодни разноски в размер на 43 132,13 лв. 
- 62 723,25 лв., представляваща уговорена по чл. 11,2 от Договор № 

42/ 22. 06. 2007 г., неустойка за забавено плащане. 

Остатъкът от дължимата сума в размер на 650 555 лв. плюс 

дължимата лихва върху нея в размер на 7% за периода на разсрочката, а 

именно: от датата на подписване на споразумението до пълното изплащане 

на главницата, да бъде изплатена на „АКВА СИСТЕМС” АД за срок от 36 

месеца на равни тримесечни вноски по приложен погасителен план. 



 

 

=2= 

 

Обезпечение за плащане на разсрочената сума- залог на бъдещи 

приходи. 

При точно изпълнение на споразумението от страна на община 

Камено, „АКВА СИСТЕМС” АД да се задължи да не предприема 

изпълнителни действия срещу община Камено. 

Споразумението касае само и единствено присъдените със съдебно 

решение суми. 

 „АКВА СИСТЕМС” АД си запазва правото да претендира по съдебен 

път обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 

завеждане на исковата молба до датата на подписване на споразумението, а 

при частично или пълно неизпълнение на споразумението от страна на 

община Камено и до пълното изплащане на главницата. 

При забава на плащане на която и да е от дължимите вноски за 15 или 

повече дни, отпадат всички направени от „АКВА СИСТЕМС” АД 

отстъпки, вкл. Размерът на лихвата за периода на разсрочката, както и 

въздържане от принудително изпълнение. 

Община Камено има право да погаси изцяло задължението си 

предсрочно без неустойка, като лихвата за разсрочка в размер на 7 % се 

дължи до датата на предсрочното плащане. 

Неразделна част от споразумението да съставлява погасителен план: 

 

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН 

 

№  Дата Главница Лихва Вноска Остатък 

1 31/01/2014 49162.71 11099.04 60261.75 601392.29 

2 30/04/2014 50028.09 10233.66 60261.75 551362.20 

3 31/07/2014 50908.69 9353.06 60261.75 500455.51 

4 31/10/2014 51804.80 8456.95 60261.75 448650.71 

5 31/01/2015 52716.68 7545.07 60261.75 395934.03 

6 30/04/2015 53644.62 6617.13 60261.75 342289.41 

7 31/07/2015 54588.88 5672.87 60261.75 287700.53 

8 31/10/2015 55549.77 4711.98 60261.75 232150.76 

9 31/01/2016 56527.58 3734.17 60261.75 175623.18 

10 30/04/2016 57522.59 2739.16 60261.75 118100.59 

11 31/07/2016 58535.12 1726.63 60261.75 59565.47 

12 31/10/2016 59565.47 696.29 60261.76 0 

 Общо: 650555 72586.01 723141.01  

 

 Възлага на Кмета на Община Камено да предприеме необходимите 

действия по подписване на споразумението при горепосочените условия. 

Възлага на Кмета на Община Камено да предяви искова претенция 

против Държавен фонд „Земеделие” относно незаплатените от същия суми 

във връзка с договор №2361/24.10.2006 год. за предоставяне на  



 

 

=3= 

 

безвъзмездна финансова помощ при условията на специална 

предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието и 

селските райони в РБ и анекс от 17.04.2008 год. до размера на заплатеното 

на изпълнителя «Аква системс» АД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при 

следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1……………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………... 

  7.Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на 

поземлени имоти от общинския поземлен фонд. 

8……………………………………………………………………………………... 

10……………………………………………………………………………………. 

15……………………………………………………………………………………. 

17……………………………………………………………………………………. 

 

ПО  СЕДМА ТОЧКА 

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

промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти от общинския 

поземлен фонд. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено дава съгласие да се промени начинът на 

трайно ползване от „Пасище” и „Ливада” в „Нива” на имоти от 

Общинския поземлен фонд, приложени в Опис №1. 

2.Задължава Кмета на Община Камено да поиска отразяване на 

промяната на начина на трайно ползване на имотите от „Пасище” и 

„Ливада” в „Нива” в картата за възстановената собственост чрез 

Общинската служба по земеделие гр.Камено. 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено 

при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

  8.Докладна записка относно замяна на поземлен имот – частна общинска 

собственост с имот, собственост на физически лица. 

9………………………………………………………………………………..... 

10………………………………………………………………………………... 

15………………………………………………………………………………... 

17………………………………………………………………………………... 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

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

замяна на поземлен имот – частна общинска собственост с имот, собственост на 

физически лица. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“  Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

          

      І.Да се включи в частта за имотите, предвидени за замяна в 

“Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2013 

година” следния имот:  

Поземлен имот №000141  в землището на с. Кръстина, частна общинска 

собственост   с площ  14,120 дка. Категорията  на земята при 

неполивни условия е четвърта с начин  на трайно ползване “Нива”.  

Имотът се намира в местността “Синур дере” при   граници и съседи: 

№000121- напоител. канал на МОСВ; №000076- напоител. канал на МОСВ; 

№026014- нива на  “Ставен” АД; №026040- нива на насл. на Митра 

Динева и Тоньо Стоянов Йолдов; №000154- изоставена нива  на общинска 

собственост- чл. 19, ал. 1. 

     ІІ.Общински съвет Камено разрешава да се извърши замяна на 

Поземлен имот №0000141, находящ се  в землището на с. Кръстина, 

частна общинска собственост   с площ 14,119 дка, категория на земята 

при неполивни условия- четвърта с  начин  на трайно ползване- “Нива”.   

     ІІІ. Общински съвет Камено разрешава замяната да бъде извършена 

с   Поземлен имот №012098  в землището на с. Кръстина, собственост на  

наследници на Анка Георгиева Господинова- с. Кръстина с документ 

договор за делба №335 от 14.02.2001 г., том І, рег. №930 с площ 12,997 дка.  
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Категорията  на земята при неполивни условия е  трета с начин на 

трайно ползване- “Нива”.  Имотът се намира в местността “Тузлата ” при 

граници и съседи както следва: №000044- гробище на община  гр. Камено; 

№012099- нива на Тодорка Георгиева Чобанова; №000036- наводнена нива 

на общинска собственост- чл. 19, ал.1; №000127- полски път на община 

Камено гр. Камено. 

    ІV. Оценка на общинския имот:  

    1.Пазарната  оценка  на общински имот №000141 по КВС с. 

Кръстина е 9 750,00 лв. (Девет хиляди седемстотин и петдесет лева ). 

    2.Данъчната оценка  на  общински имот №000141 по КВС с. 

Кръстина е 1 457,20 лв. ( Хиляда четиристотин петдесет и седем лева и 

двадесет стотинки) 

   V.Оценка на имота на физическите лица: 

   1.Пазарната  оценка на имота на физическите лица  №012098 по КВС 

с. Кръстина е 9 750,00 лв. (Девет хиляди седемстотин и петдесет лева ). 

   2.Данъчната оценка  на имота на физическите лица №012098 по КВС 

с. Кръстина е 2 006,10 лв. ( Две хиляди  шест лева и десет стотинки ). 

   VІ. Общински съвет Камено  е съгласен  определената  пазарна цена 

на общинския имот № 000141 по КВС с. Кръстина да бъде  в размер на 9 

750,00 лв. и пазарната цена на имот на физическите лица  №012098 по 

КВС с. Кръстина да бъде  в размер на  9 750,00 лв. 

   V.Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да 

издаде заповед за извършване на замяна и да сключи договор за замяна. 
    

 

     

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

  9.Докладна записка относно докладна от инж.Димчо Мутафов- Директор 

Дирекция „УТСУОС”, за УПИ ХХ-600, кв.41 по ПУП на гр.Камено. 

10………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

докладна от инж.Димчо Мутафов- Директор Дирекция „УТСУОС”, за УПИ 

ХХ-600, кв.41 по ПУП на гр.Камено. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

 Общински съвет Камено дава съгласие да се промени ПУП-ПР за УПИ 

ХХ-600, кв.41 по ПУП на гр.Камено, като задължава Кмета да възложи 

служебно изготвянето на проект за изменение на плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

      10.Докладна записка относно изменение на регулацията, допусната с 

мотивирано предписание №94-00-1185/23.08.2013г. 

15………………………………………………………………………………... 

17………………………………………………………………………………... 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

относно изменение на регулацията, допусната с мотивирано предписание №94-

00-1185/23.08.2013г. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

 Общински съвет Камено дава съгласие при изготвянето на проекта 

за ЧИ на ПУП, допуснат с мотивирано предписание 94-00-1185/23.08.2013г., 

да се промени и уличната регулация засягаща улици с о.т.46-48, 48-49 и 49-

47 по ПУП на с.Константиново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

      11.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на 

ПУП-План за регулация  застрояване на ПИ 43 в ЗЗП, местност „Овцеферма” 

землище с.Черни връх. 

15………………………………………………………………………………... 

17………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

заявление за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация  

застрояване на ПИ 43 в ЗЗП, местност „Овцеферма” землище с.Черни връх. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

 Общински съвет Камено одобрява представеното задание и 

разрешава изготвянето на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 43 

в ЗЗП, местност „Овцеферма” землище с.Черни връх, след съгласуване на 

инвестиционното намерение с РИОСВ-Бургас. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

      12.Докладна записка относно заявление Станка Райкова Атанасова с 

вх.№94-00-1634/18.10.2013г. с искане за одобряване на задание за проектиране, 

придружено с документи за собственост, скици и разрешение за изработване на 

ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо 

изграждане на обект:”Офис, казан за изваряване на ракия и паркинг за 

автомобили”в ПИ 078001, м.”Дебелата кория” по КВС на землище с.Черни 

връх, Община Камено. 

15………………………………………………………………………………... 

17………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

заявление Станка Райкова Атанасова с вх.№94-00-1634/18.10.2013г. с искане за 

одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост, 

скици и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на 

предназначението на земята и бъдещо изграждане на обект:”Офис, казан за 

изваряване на ракия и паркинг за автомобили”в ПИ 078001, м.”Дебелата кория” 

по КВС на землище с.Черни връх, Община Камено. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на Станка Райкова 

Атанасова изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на 

предназначението на земята и бъдещо изграждане на обект:”Офис, казан 

за изваряване на ракия и паркинг за автомобили” в ПИ 078001, 

м.”Дебелата кория” по КВС на землище с.Черни връх, Община Камено и 

ОДОБРЯВА представеното задание. 
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Предвижданията на ПУП-ПРЗ да се съобразят със съществуващата 

инфраструктура и пътни връзки. 

ПУП-ПРЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията 

на Наредба №8/2001г., за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове. 

ПУП да се изготви от името и за сметка на собствениците на имота. 

Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в 

частта му, касаеща горепосочения имот. 

2.Общински съвет Камено, дава съгласие по смисъла на чл.21, ал.3 от 

ЗОЗЗ,за смяна на предназначението на част от полския път ПИ 000155, 

между ПИ 078001 и язовира на север и на част от полския път ПИ 000226 – 

пред имота на запад, ако това се наложи в хода на проектирането. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

      13.Докладна записка относно заявление от „КОМЕТА-7”ЕООД с вх.№69-

00-701/22.10.2013г., чрез управителя Таня Тодорова Пашова с искане за 

одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост, 

скици и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на 

предназначението на земята и бъдещо изграждане на обект:”Индустриална 

зона” в ПИ 064005 и 064006, м.”Кабата” по КВС на землище с.Черни връх, 

Община Камено. 

15………………………………………………………………………………... 

17………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

заявление от „КОМЕТА-7”ЕООД с вх.№69-00-701/22.10.2013г., чрез 

управителя Таня Тодорова Пашова с искане за одобряване на задание за 

проектиране, придружено с документи за собственост, скици и разрешение за 

изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята 

и бъдещо изграждане на обект:”Индустриална зона” в ПИ 064005 и 064006, 

м.”Кабата” по КВС на землище с.Черни връх, Община Камено. 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет 

 

Р Е Ш И : 

1.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на „КОМЕТА-7”ЕООД 

изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на 

земята и бъдещо изграждане на обект:”Индустриална зона” в ПИ 064005 и 

ПИ 064006, м.”Кабата” по КВС на землище с.Черни връх, Община Камено 

и ОДОБРЯВА представеното задание. 

Предвижданията на ПУП-ПРЗ да се съобразят със съществуващата 

инфраструктура и пътни връзки. 

ПУП-ПРЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на 

Наредба №8/2001г., за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове. 
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ПУП да се изготви от името и за сметка на собствениците на имота. 

Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в 

частта му, касаеща горепосочения имот. 

2.Общински съвет Камено, дава съгласие по смисъла на чл.21, ал.3 от 

ЗОЗЗ за смяна на предназначението на част от полския път ПИ 000127 и 

ПИ 000035- полски пътища прилежащи към двата имота ако това се 

наложи в хода на проектирането. 
 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

      14.Докладна записка относно утвърждаване на нова структура на Община 

Камено. 

15………………………………………………………………………………... 

17………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 

 

Р Е Ш И : 

Утвърждава нова структура на Община Камено, считано от 

01.11.2013г., както следва: 

 

А/ОБЩО                            54 

І.Изборни длъжности и органи по реда на 

чл.19 от Закона за администрацията и 

техните заместници  

         

1.Кмет на Община                                                              1 

2.Заместник кмет на Общината                                         1 

3.Кметове на кметства        6       

4.Кметски наместници 6 

ІІ.Общинска администрация Камено                                          40 

В т.ч. 

Пряко подчинени на Кмета на Общината 

 

  3,5 

1.Секретар на Община                                                      1 

2.Главен архитект                                                                                                                                                                                                      0,5 
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3.Служител по сигурността и 

информацията, ГЗ и ОМП 

     1 

4.Секретар на МКБППМН       1 

Обща администрация      13        

1.Дирекция „Административно-правно, 

информационно обслужване и човешки 

ресурси                                             

        

13 

Специализирана администрация     23,5  

1.Дирекция  „Устройство на 

територията,строителство и управление на 

общинска собственост”                              

    11,5 

2.Дирекция „Финансова счетоводна дейност 

и местни приходи” 

     12 

Б/ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.                       191,5 

І.Други дейности по жил.стр-во и БКС      11   

ІІ.Дейност „Чистота”                                                        69 

ІІІ.Дейност „Спортна база”                                                2 

ІV.Други дейности здравеопазване                                  7 

V.Дейност ”Детска млечна кухня” /дофин./       4 

VІ.Други д-ти по здравеопазването /дофин./              0,5 

VІІ.Дейност „Просвета”                                                        4 

VІІІ.ДВУИ                                                                           70 

ІХ.Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи                                                                             

     18 

Х.Общинска администрация 

/дофиннасиране/ 

      6 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………….. 

      15.Докладна записка относно искане за одобряване на ПУП-Парцеларен 

план на обект: „ПУП-Парцеларен план на трасе за изграждане на газопровод за 

природен газ за захранване на Комплекс за преработка на тежки остатъци 

/КПТО/ преминаващ през частни имоти, м.”Съзлъка” землище на гр.Камено, 

Община Камено. 

17………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

относно искане за одобряване на ПУП-Парцеларен план на обект: „ПУП-

Парцеларен план на трасе за изграждане на газопровод за природен газ за 

захранване на Комплекс за преработка на тежки остатъци /КПТО/ преминаващ 

през частни имоти, м.”Съзлъка” землище на гр.Камено, Община Камено. 

 

След  направеното  гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет  

 

Р Е Ш И : 

Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план на 

обект:”ПУП-Парцеларен на трасе за изграждане на газопровод за природен 

газ за захранване на Комплекс за преработка на тежки остатъци /КПТО/ 

преминаващ през имоти: №051015, 051014, 051013, 051004, 051003, 051002 и 

000503, м.”Съзлъка” землище на гр.Камено, Община Камено. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 26 

 

   Днес 31.10.2013 година се проведе заседание на Общински съвет 

Камено при следния : 

ДНЕВЕН РЕД: 

1………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

10………………………………………………………………………………..  

15……………………………………………………………………………….. 

        16.Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за управление 

имот-публична общинска собственост. 

17………………………………………………………………………………... 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

предоставяне безвъзмездно за управление имот-публична общинска 

собственост. 

 

След  направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински 

съвет  

 

Р Е Ш И : 

1.Общински съвет Камено на основание чл.12 ал.3 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост, чл.13 Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и чл.21, 

ал.8 от ЗМСМА предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за 

социално подпомагане, ЕИК 121015056, със седалище и адрес на 

управление гр.София 1051, ул.”Триадица” №2, представлявана от Ивайло 

Иванов- изпълнителен директор за нуждите на Дирекция „Социално 

подпомагане”гр.Айтос- изнесено работно място в гр.Камено, община 

Камено следния имот публична общинска собственост:първи етаж с площ 

120 кв.м. от бивша Общинска здравна служба, на масивна двуетажна 

сграда над изба, застроена на 120 кв.м.РЗП в имот 574, кв.107-ид.част по 

плана на гр.Камено, целият с площ от 1 900 кв.м., построена през 1938-39г. 

и находяща се в гр.Камено, ул.”Димитър Благоев”№1, при граници: изток-

двор на СОУ „Хр. Ботев”, запад-общински пазар, север-улица, юг-отдел 

БКС, актуван с АОС №54/30.10.1997г., за срок от 10 години считано от 

датата на подписване на договора. 

 



 

 

=2= 

 

 

2.Възлага на Кмета на Община Камено да сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от 10 години в 

полза на Агенция за социално подпомагане. 

 

 

 

 

 

 

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

                                               /Ст. Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


