ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за работата по оптимизиране на разходите
за издръжка и повишаване събираемостта на таксите в ЦДГ в община Камено,
област Бургас.
2…………………………………………………………………………………….
5…...........................................................................................................................
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за работата по оптимизиране на разходите за издръжка и повишаване
събираемостта на таксите в ЦДГ в община Камено, област Бургас.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за работата по оптимизиране на
разходите за издръжка и повишаване събираемостта на таксите в ЦДГ в
община Камено, област Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.........................................................................................................................
2.Докладна записка относно относно отчет за изпълнението на дейностите
заложени в Националната програма за закрила на детето за периода от
01.01.2011г. до 31.12.2011г. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос на
територията на Община Камено и приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2012г. на Община Камено.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………....
15……………………………………………………………………………………
20……………………………………………………………………………………
21……………………………………………………………………………………
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно отчет за изпълнението на дейностите заложени в Националната
програма за закрила на детето за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. от
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос на територията на Община
Камено и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012г. на
Община Камено.
След станалите разисквания с 13 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема отчета по изпълнението на дейностите
заложени в Националната програма за закрила на детето за периода
01.01.2011г. до 31.12.2011г. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос
на територията на Община Камено.
2.Общински съвет Камено Общинска програма за закрила на детето за
2012 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно приемане на годишен план за развитие на
социалните услуги в община Камено, област Бургас.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15………………………………………………………………………………….....
20…………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Камено,
област Бургас.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Камено за 2013 година, като от ІІ „Вид,
мерки и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат
открити и или преструктурирани на територията на Общината” т.4 и т.5
да отпаднат.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата
за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Камено.
5…...........................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….....
21…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на отчет за изпълнение на Програмата за намаляване нивата на
замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на община Камено.
След станалите разисквания с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема отчета за изпълнение на Програмата
за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми
за съдържанието им атмосферния въздух на територията на община
Камено.
2.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Община Камено и на
Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика и екология
да проучат възможностите за изготвяне на статистически извадки за броя
на социално значимите заболявания на територията на Община Камено.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата
за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на
община Камено.
10…………………………………………………………………………………….
15…...........................................................................................................................
20………………………………………………………………………………….....
21…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите
по отпадъците, формирани на територията на община Камено.
След станалите разисквания с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчет за изпълнение на Програмата за
управление на отпадъците, приета през 2011 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно определяне на начални тръжни цени за отдаване
под наем на имот общинска собственост.
10………………………………………………………………………….................
20…………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2012 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-спортна зала, находяща се в гр.Камено с площ 83 кв.м.
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 :
-спортна зала, находяща се в гр.Камено с площ 83 кв.м.
Начална тръжна цена-83.00 (осемдесет и три) лева, месечен наем, без
ДДС.
Стъпка на наддаване–8.30 (осем лева и тридесет стотинки) лева, без
ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 8.30 (осем лева и тридесет
стотинки) лева, без ДДС.
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
№9

Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно определяне на начални тръжни цени за отдаване
под наем на имот общинска собственост.
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….........
21…………………………………………………………………………………..
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2012 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство
с.Свобода, общ.Камено с площ 27 кв.м.
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 :
-помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство
с.Свобода, общ.Камено с площ 27 кв.м.
Начална тръжна цена-86.40 (осемдесет и шест лева и четиридесет
стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване–8.60 (осем лева и шестдесет стотинки) лева, без
ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 8.60 (осем лева и шестдесет
стотинки) лева, без ДДС.
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
№9

Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно предоставяне под наем на имот-общинска
собственост на ЦМЕДТ „Амалипе”гр.Велико Търново.
10………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………….........
21………………………………………………………………………………….
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне под наем на имот-общинска собственост на ЦМЕДТ
„Амалипе”гр.Велико Търново.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено дава съгласие да се отдаде под наем
имот-общинска собственост на ЦМЕДТ ,,Амалипе“ гр.Велико Търново,
ул.,,Христо Ботев“ № 19.
2. Общински съвет Камено упълномощава кмета на Общината да
сключи договор за наем на имот-общинска собственост с предмет временно
безвъзмездно ползване на две работни помещения, с площ 18 кв.м. и 22
кв.м., на втория етаж в сграда намираща се в гр.Камено, ул.,,Димитър
Благоев” № 1 за срок до приключване на дейността по проекта, начиная от
01.05.2012 год.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9

Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за отдаване
под наем на язовири публична общинска собственост, находящи се в
землището на с.Черни връх и землището на с.Винарско.
10…………………………………………………………………………………
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на язовири публична
общинска собственост, находящи се в землището на с.Черни връх и землището
на с.Винарско.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Да се включат в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2012 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-язовир № ПИ 000095, находящ се в землището на с.Черни връх,
общ.Камено с площ 7.299 дка.
-язовир ПИ № 000002, находящ се в землището на с.Винарско,
общ.Камено, с площ-37.576 дка.
-язовир ПИ № 000011, находящ се в землището на с.Винарско,
общ.Камено, с площ-12.409 дка.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на недвижими имоти-публична общинска собственост за срок от 5 (пет)
години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 000095 (нула, нула, нула, нула, девет, пет), находящ се в
землището на с.Черни връх, общ.Камено, с площ 7.299 (седем дка двеста

деветдесет и девет кв.м) дка.Начин на трайно ползване на имота : язовир.
Начална тръжна цена-255.47 (двеста петдесет и пет лева и
четиридесет и седем стотинки) лева, годишен наем, без ДДС.
=2=
Стъпка на наддаване–25.00 (двадесет и пет) лева, без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева,
без ДДС.
-язовир ПИ № 000002 (нула, нула, нула, нула, нула, две), находящ се в
землището на с.Винарско, общ.Камено, с площ-37.576 (тридесет и седем дка
петстотин седемдесет и шест кв.м.) дка.
Начална тръжна цена-1 127.28 (хиляда сто двадесет и седем лева и
двадесет и осем стотинки) лева, годишен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-112.00 (сто и дванадесет) лева, без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 112.00 (сто и дванадесет)
лева, без ДДС.
-язовир ПИ № 000011(нула, нула, нула, нула, едно, едно), находящ се в
землището на с.Винарско, общ.Камено, с площ-12.409 (дванадесет дка
четиристотин и девет кв.м.) дка.
Начална тръжна цена-434.32 (четиристотин тридесет и четири лева и
тридесет и две стотинки) лева, годишен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-43.00 (четиридесет и три) лева, без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 43.00 (четиридесет и три)
лева, без ДДС.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и да
сключи договор за наем със спечелилите участници.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
9…………………………………………………………………………………….
10.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот –частна общинска собственост, находящ се в с.Свобода,
общ.Камено
20……………………………………………………………………………………
21……………………………………………………………………………...........
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за продажба на имот –частна общинска
собственост, находящ се в с.Свобода, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.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 :
УПИ ХI в квартал 2, целият с площ 10 685 кв.м. по плана на с.Свобода,
общ.Камено.Ведно с построената в парцела масивна сграда на два етажа
всеки с площ от 480 кв.м. и мазе с площ от 340 кв.м.
Начална тръжна цена-191 000.00 (сто деветдесет и една хиляди) лева, без
ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–19 100.00 (деветнадесет хиляди и сто) лева, без
ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 19 100.00 (деветнадесет
хиляди и сто) лева, без ДДС.
2.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе търга и
да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия със
спечелилия участник.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9

Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
11.Докладна записка относно изменение на договор за аренда на земеделска
земя в землището на с.Русокастро, общ.Камено, поради намаляване площта на
имота.
20…………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….............
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изменение на договор за аренда на земеделска земя в землището на
с.Русокастро, общ.Камено, поради намаляване площта на имота.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се промени договора за аренда сключен между община Камено и
,,Зафиров и ко“ ООД, както следва :
чл.1 от т.І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА се изменя така :
-ПИ № 082081 /нула, осем, две, нула, осем, едно/, находящ се в
землището на с.Русокастро, общ.Камено, с площ от 39.328 дка /тридесет и
девет дка триста двадесет и осем кв.м/.Категория на земятачетвърта.Начин на трайно ползване-изоставена нива.Имотът се намира в
местността ,,До село-изв.регулац.” при граници и съседи: № 000244-път ІІІ
кл, № 082080-изоставена нива, № 000142-дере, № 082026- изоставена нива,
чл.2, ал.2 от т. II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ се изменя така :
-за ПИ № 082081 :
от 1-та до 6-та година–гратисен период /за почистване, заравняване на
терена и за периода до встъпване в плододаване/.
от 7-та до 9-та година-1 297.82 лв. за целия имот на година;
от 10-та до 15-та година-1 887.74 лв. за целия имот на година.
Всички други клаузи по договора остават непроменени.
2.Възлага на кмета на община Камено да сключи анекс с
гореописаните промени

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9

Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
12.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен
план на обект:”Външно ел.захранване на подвижна телекомуникационна
станция №5126 на Глобул в ПИ 052001, местност „Бааларе” в землището на
с.Трояново, общ.Камено”.
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен план на обект:”Външно
ел.захранване на подвижна телекомуникационна станция №5126 на Глобул в
ПИ 052001, местност „Бааларе” в землището на с.Трояново, общ.Камено”.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план на
обект:”Външно ел.захранване на ПТС 05126 на Глобул в ПИ 052001,
местност „Бааларе” в землището на с.Трояново, Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
13.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен
план на обект:”Водопровод за захранване на имоти ПИ 030028 и ПИ 032005,
местност „Бозалъка” в землището на с.Черни връх, общ.Камено”.
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен план на обект:”Водопровод за
захранване на имоти ПИ 030028 и ПИ 032005, местност „Бозалъка” в
землището на с.Черни връх, общ.Камено”.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план на
обект:”Водопровод за захранване на имоти ПИ 030028 и ПИ 032005 в
землището на с.Черни връх, Община Камено”, с дължина на водопровода
659 м.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
14.Докладна записка относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПЗ
за имот №033138, местността „Сепетлика”, землището на гр.Камено,
общ.Камено.
20…………………………………………………………………………………….
21………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
вземане на решение за одобряване на ПУП-ПЗ за имот №033138, местността
„Сепетлика”, землището на гр.Камено, общ.Камено.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПЗ на ПИ №033128,
местността „Сепетлика”, землището на гр.Камено, като се определя
предназначение на имота:” за складове и хранилища за селскостопанска
продукция и селскостопанска техника”, при показатели и параметри на
застрояване – Плътност макс-80%, К инт-1,2, озеленяване мин.-20%, Н
макс.-6, 00м., устройствена зона – Предимно производствена.
2.Обявява графичната част на плана за неразделна част от настоящото
решение.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
15.Докладна записка относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПЗ
за имот №033139, местността „Сепетлика”, землището на гр.Камено,
общ.Камено.
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
вземане на решение за одобряване на ПУП-ПЗ за имот №033139, местността
„Сепетлика”, землището на гр.Камено, общ.Камено.
След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПЗ на ПИ №033139,
местността „Сепетлика”, землището на гр.Камено, като се определя
предназначение на имота:” за складове и хранилища за селскостопанска
продукция и селскостопанска техника”, при показатели и параметри на
застрояване – Плътност макс-80%, К инт-1,2, озеленяване мин.-20%, Н
макс.-6,00м., устройствена зона – Предимно производствена.
2. Обявява графичната част на плана за неразделна част от настоящото
решение.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
16.Докладна записка относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПЗ
за имот №033146, местността „Сепетлика”, землището на гр.Камено,
общ.Камено.
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
вземане на решение за одобряване на ПУП-ПЗ за имот №033146, местността
„Сепетлика”, землището на гр.Камено, общ.Камено.
След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява ПУП-ПЗ на ПИ №033146,
местността „Сепетлика”, землището на гр.Камено, като се определя
предназначение на имота: „за складове и хранилища за селскостопанска
продукция и селскостопанска техника”, при показатели и параметри на
застрояване – Плътност макс-80%, К инт-1,2, озеленяване мин.-20%, Н
макс.-6,00м., устройствена зона- Предимно производствена.
2.Обявява графичната част на плана за неразделна част от настоящото
решение.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………………...
17.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен
план на обект:”Водопровод Ø90 ПЕВП, захранващ вилни сгради в имот ПИ
071008, местност „Кантона” в землището на с.Черни връх, общ.Камено”.
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП-Парцеларен план на обект:”Водопровод Ø90
ПЕВП, захранващ вилни сгради в имот ПИ 071008, местност „Кантона” в
землището на с.Черни връх, общ.Камено”.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за трасе на
„Водопровод Ø90 ПЕВП, захранващ вилни сгради в имот ПИ 071008,
местност „Кантона” в землището на с.Черни връх, Община Камено”, с
дължина на водопровода 2 515, 5 м., преминаващ през имоти публична
общинска собственост, във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на основание чл.29,
ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
18.Докладна записка относно обект”Производствени и складови сгради в ПИ
081022, землище на с.Черни връх”, за предварително съгласие за определяне на
трасе по смисъла на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за захранващ кабел 20 кV.
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
обект”Производствени и складови сгради в ПИ 081022, землище на с.Черни
връх”, за предварително съгласие за определяне на трасе по смисъла на чл.30,
ал.3 от ППЗОЗЗ за захранващ кабел 20 кV.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за прокарването
на кабел 20 кV през имоти: ПИ 000187 – път ІV клас/Общински път/ и ПИ
000197 /пасище, мера/ - общинска собственост.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………...
19.Докладна записка относно обект „Довеждащ колектор и ПСОВ-Камено”,
за предварително съгласие за определяне на площадка и трасе по смисъла на
чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
20………………………………………………………………………………….
21…………………………………………………………………………….........
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
обект „Довеждащ колектор и ПСОВ-Камено”, за предварително съгласие за
определяне на площадка и трасе по смисъла на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за определяне на
площадка за обект:”Довеждащ колектор и ПСОВ –Камено” в ПИ 033006 по
КВС гр.Камено и трасе за прокарването на кабел 20 кV през имоти: ПИ
033014, ПИ 033034, 032728 и 028225 – полски пътища, ПИ 000302 – път ІV
клас /Общински път/, довеждащия път, довеждащия колектор и
водоснабдяване през ПИ 033005/нива/ - частна общинска собственост.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№9
Днес 12.04.2012 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
20.Докладна записка относно приемане структурата на Община Камено.
21…………………………………………………………………………….............
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане структурата на Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Приема структурата на Община Камено от 01.04.2012г., както следва:
А/ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
І.Ръководство на общината
1.Кмет на Община
2.Заместник кмет на Общината
3.Секретар на Общината
ІІ.Обща администрация
1.Дирекция „Финансово стопански дейности
и управление на собствеността”
а/Отдел „Финанси и бюджет”
б/Отдел „Управление на собствеността”
в/Отдел”Местни данъци и такси”
2.Дирекция „Административно правно информационно
обслужване и човешки ресурси”
а/Отдел ”Гражданска регистрация и административно

54
3
1
1
1
31.5
16
7
4
4
15.5
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обслужване”
б/Отдел „Човешки ресурси”
ІІІ.Специализирана администрация
1.Дирекция „Устройство на територията, архитектурата и
благоустройството”
а/Отдел „Устройство на територията, архитектурата и
благоустройството”
б/Отдел „Строителство”
ІV.Кметове на кметства.
1.Кметство Свобода
2.Кметство Кръстина
3.Кметство Винарско
4.Кметство Трояново
5.Кметство Русокастро
6.Кметство Черни връх
V.Кметски наместници
1.с.Ливада
2.с.Тръстиково
3.с.Константиново
4.с.Желязово
5.с.Полски извор
6.с.Вратица
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/дофинансиране/

ВЯРНО:

7,5
7
7,5
7,5
3
3
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
185,5
8
67
2
7
4
0,5
4
70
18
5

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

