ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно: Заявление от „АНДЕЗИТ”ООД с вх.№54-00114/25.08.2015г. с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ във връзка с
обект”Разширение на добивните работи в концесионната площ на находище
„Новоселци ІІІ” за добив на строителни материали-кариерен пясък” в ПИ
026003, по КВС на землище с.Константиново, Община Камено и одобряване на
задание за проектиране, придружено с документи за собственост, скица и
заданието съгласно чл.125 от ЗУТ.
2……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление от „АНДЕЗИТ”ООД с вх.№54-00-114/25.08.2015г. с искане за
разрешение за изработване на ПУП-ПЗ във връзка с обект”Разширение на
добивните работи в концесионната площ на находище „Новоселци ІІІ” за добив
на строителни материали-кариерен пясък” в ПИ 026003, по КВС на землище
с.Константиново, Община Камено и одобряване на задание за проектиране,
придружено с документи за собственост, скица и заданието съгласно чл.125 от
ЗУТ.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното задание и
РАЗРЕШАВА на заинтересованите лица изработването на ПУП-ПЗ за
обект:”Разширение на добивните работи в концесионната площ на
находище „Новоселци ІІІ” за добив на строителни материали-кариерен
пясък” в ПИ 026003, по КВС на землище с.Константиново, Община
Камено.
Предвижданията на ПУП-ПЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки.
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ПУП-ПЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на
Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми.
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.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
2.Докладна записка относно: Заявление от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД КЕЦ
Карнобат с вх.№ 69-00-275/14.08.2015г. във връзка с изграждане на обект
„Кабелна линия 20 kV от СРС №16 на отклонението за ТП”П/С ДНС” от ВЛ 20
kV “Кръстина” до нов БКТП в имот ПИ 000287, м.”Таушан кайряк”,
с.Трояново, Община Камено .
3…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД КЕЦ Карнобат с вх.№ 69-00275/14.08.2015г. във връзка с изграждане на обект „Кабелна линия 20 kV от
СРС №16 на отклонението за ТП”П/С ДНС” от ВЛ 20 kV “Кръстина” до нов
БКТП в имот ПИ 000287, м.”Таушан кайряк”, с.Трояново, Община Камено .
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР”
ЕАД КЕЦ Карнобат изработването на ПУП-ПЗ за обект: „ПУП-ПЗ за
обособяване на нов имот „За трафопост” от ПИ 000287, М.”Таушан
кайряк” с.Трояново, Община Камено и ОДОБРЯВА представеното
задание.
2.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР”
ЕАД КЕЦ Карнобат изработването на ПУП-ПЗ за обект: „ПУП –
Парцеларен план за трасето на нова кабелна линия 20kV от СРС №16 на
отклонението за ТП”П/С ДНС” от ВЛ 20 kV „Кръстина” до нов БКТП в
имот ПИ 000287, м.”Таушан кайряк” с.Трояново, Община Камено и
ОДОБРЯВА представеното задание.
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3.Общински съвет Камено, дава предварително съгласие по смисъла на
чл.21 от ЗОЗЗ, за определяне на площадка и трасе на всички засегнати
имоти общинска собственост във връзка с обект: „Кабелна линия 20kV от
СРС №16 на отклонението за ТП”П/С ДНС” от ВЛ 20 kV „Кръстина” до
нов БКТП в имот ПИ 000287, м.”Таушан кайряк” с.Трояново, Община
Камено.
4.Общински съвет Камено, дава предварително съгласие за смяна на
предназначението на част от ПИ 000287, м.”Таушан кайряк” с.Трояново,
Община Камено за изграждане на трафопост, съгласно ПУП-ПЗ.
Предвижданията на ПУП-ПЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки.
ПУП-ПЗ и ПУП-ПП да ес изготвят 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 „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД
КЕЦ Карнобат.
Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочения имот.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно: Заявление за разрешаване изработването на
проекти за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 010095 и ПИ 010036 в
местността „Край село”, землище с.Черни връх” във връзка със смяна статута
на земята и строеж на „Складова база за промишлени нехранителни стоки и
насипни строителни материали и административно-битови сгради”.
4…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………......
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление за разрешаване изработването на проекти за „ПУП-План за
регулация и застрояване на ПИ 010095 и ПИ 010036 в местността „Край село”,
землище с.Черни връх” във връзка със смяна статута на земята и строеж на
„Складова база за промишлени нехранителни стоки и насипни строителни
материали и административно-битови сгради”.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА представеното задание и РАЗРЕШАВА изработването на
проект за „ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 010095 и ПИ
010036 в местността „Край село”, землище с.Черни връх, общ.Камено,
обл.Бургас във връзка със смяна статута на земята и строеж на „Складова
база за промишлени нехранителни стоки и насипни строителни материали
и административно-битови сгради”.
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2.Общински съвет Камено, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
РАЗРЕШАВА изработването на проекти за „ПУП-парцеларен план” на
техническата инфраструктура, обслужваща двата имота.
3.Общински съвет Камено, 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, ДАВА
ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за преминаване на трасетата на
техническата инфраструктура през имоти-общинска собственост.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Заявление от Павлина Кирова Кирова с вх.№9400-2157/25.08.2015г. с искане за Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във
връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо строителство в имот
ПИ 010163, м.”Край село”, землище с.Константиново, Община Камено и
одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за собственост
и скица.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление от Павлина Кирова Кирова с вх.№94-00-2157/25.08.2015г. с искане за
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на
предназначението на земята и бъдещо строителство в имот ПИ 010163, м.”Край
село”, землище с.Константиново, Община Камено и одобряване на задание за
проектиране, придружено с документи за собственост и скица.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на Павлина Кирова Кирова
изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на
земята и бъдещо строителство на „жилищни сгради” в ПИ 010163 м.”Край
село”, землище с.Константиново, Община Камено и ОДОБРЯВА
представеното задание.
Предвижданията на ПУП-ПРЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура-улица пред имота.
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ПУП-ПЗ 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.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно: Заявления за разрешаване изработването на
проект за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 40, ПИ 41, ПИ 35, ПИ
424 и ПИ 425 в ЗЗП, землище на с.Черни връх, Община Камено, във връзка със
смяна статута на земята и строеж на „Жилищни сгради”.
6……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявления за разрешаване изработването на проект за „ПУП-План за регулация
и застрояване на ПИ 40, ПИ 41, ПИ 35, ПИ 424 и ПИ 425 в ЗЗП, землище на
с.Черни връх, Община Камено, във връзка със смяна статута на земята и строеж
на „Жилищни сгради”.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА представеното задание и РАЗРЕШАВА изработването на
проект за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 40, ПИ 41, ПИ 35,
ПИ 424 и ПИ 425 в ЗЗП в землището на с.Черни връх, общ.Камено”, във
връзка със смяна статута на земята и строеж на „Жилищни сгради”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно: Заявления за разрешаване изработването на
проекти за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 050021 в местността
„СВЕТИ ГЕОРГИ” и ПУП-План за застрояване на ПИ 081042 в местността
„ПРИ СЕЛО” и ПИ 056020 в местността „КАБАТА”, в землището на с.Черни
връх, Община Камено във връзка със смяна статута на земята и строеж на
„Жилищни сгради” и „Обекти за КОО”.
7.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Заявления за разрешаване изработването на проекти за „ПУП-План за
регулация и застрояване на ПИ 050021 в местността „СВЕТИ ГЕОРГИ” и ПУППлан за застрояване на ПИ 081042 в местността „ПРИ СЕЛО” и ПИ 056020 в
местността „КАБАТА”, в землището на с.Черни връх, Община Камено във
връзка със смяна статута на земята и строеж на „Жилищни сгради” и „Обекти
за КОО”.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА представените задания и РАЗРЕШАВА изработването на
проекти за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 050021 в
местността „СВЕТИ ГЕОРГИ”, землище с.Черни връх, общ.Камено”,
„ПУП-План за застрояване на ПИ 081042 в местността „ПРИ СЕЛО”,
землище с.Черни връх, общ.Камено”, във връзка със смяна статута на
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земята и строеж на „Жилищни сгради” и „ПУП-План за застрояване на
ПИ 056020 в местността „КАБАТА”, землище с.Черни връх, общ.Камено”
във връзка със смяна статута на земята и строеж на „Обекти за КОО”.
2.Общински съвет Камено, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
РАЗРЕШАВА изработването на проекти за „ПУП-Парцеларен план” на
техническата инфраструктура, обслужваща имотите.
3.Общински съвет Камено, 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, ДАВА
ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за преминаване на трасетата на
техническата инфраструктура през полски пътища-общинска собственост.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно: Одобряване на служебно изготвен проект за
„ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 107027, ПИ 107030, ПИ 170035 и
ПИ 107039 в стопански двор, местност „Малък камък”, землище с.Русокастро,
общ.Камено”.
8.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Одобряване на служебно изготвен проект за „ПУП-План за регулация
и застрояване на ПИ 107027, ПИ 107030, ПИ 170035 и ПИ 107039 в стопански
двор, местност „Малък камък”, землище с.Русокастро, общ.Камено”.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Камено
ОДОБРЯВА „ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 107027, ПИ
107030, ПИ 170035 и ПИ 107039 в стопански двор, местност „Малък
камък”, землище с.Русокастро, общ.Камено”, съгласно сините и червени
черти, надписи и щрихи на приложената към проекта графична част.
Обхвата
на
плана,
площите,
предназначението
и
градоустройствените показатели на новообразувания УПИ І-27, 30, 35, 39
са следните : площ- 4 630 кв.м., предназначение „ За склад за съхранение
на селскостопанска продукция и инвентар, ремонтна работилница,
автомобилна везна и обслужващи сгради”, устройствена зона-предимно
производствена „Пп”, плътност на застрояване – 80%; интензивност на
застрояване-2,0; минимално озеленяване – 20%; характер на застрояване-
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за сгради-нискоетажно с Нмакс ≤ 10,00м., за съоражения-не се нормира,
паркиране-в имота и начин на застрояване-свободно. Площ на придаваемо
общинско място към новообразувания УПИ- 359 кв.м.
Площ на новообразуваната улица – 930 кв.м.
Обявявам графичната част на проекта за неразделна част от
решението на ОбС Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно: Заявление за одобряване на ПУП-ПП за
обект: „Трасе на канализация, за обект”Бензиностанция, газ станция, тир
паркинг, ресторант и административна сграда в имот 012123, землище
с.Кръстина” от „АВТОТРЕЙД-2009” ООД.
9.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Заявление за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Трасе на канализация,
за обект”Бензиностанция, газ станция, тир паркинг, ресторант и
административна сграда в имот 012123, землище с.Кръстина” от
„АВТОТРЕЙД-2009” ООД.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено ОДОБРЯВА ПУП-ПП за обект: „Трасе на
канализация, за обект ”Бензиностанция, газ станция, тир паркинг,
ресторант и административна сграда в имот 012123, землище на
с.Кръстина”, Община Камено, обл.Бургас.
Инвеститора на обекта „Автотрейд-2009” ООД, да сключи договор
със собственика на земята- Община Камено за времето на ползване
съгласно чл.57 от ППЗОЗЗ, а след приключване на строителните работи, да
възстанови земята в първоначалния и вид.
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На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Решението подлежи на обнародване
в Държавен вестник. Обжалването на Решението може да стане в 14 дневен
срок от обнародването чрез Община Камено на основание чл.215, ал.4 от
ЗУТ.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно: Заявление от „Смайли моп” ООД, чрез
управителя Христо Монев, с искане за процедиране и одобрение на ПУП-ПРЗ
за ПИ 1327, кв.107 б, по плана на гр.Камено .
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Заявление от „Смайли моп” ООД, чрез управителя Христо Монев, с
искане за процедиране и одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1327, кв.107 б, по плана
на гр.Камено .
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено Одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ 1327, от които
се образува УПИ VІІІ-1327, в кв.107 б, с площ от 2 450.0 кв.м. и собствено
място в парцела – 2 450.0 кв.м.
2.Общински съвет Камено Одобрява ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1326
и УПИ ІV-1322, като площите на отделните УПИ стават, както следва:
УПИ ІІ-1326 – 3 838.00 кв.м./собствено в парцела 3 580.00кв.м./,
разликата от 258.00 кв.м. общинска частна.
УПИ ІV-1322 – 2 642.00 кв.м./собствено в парцела 1 950.00 кв.м./,
разликата от 692.00 кв.м.общинска частна.
Графичната част от проекта да се счита за неразделна част от
настоящите решения.
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Решенията на Общински съвет Камено да се обявят на
заинтересованите лица. Същите имат право на възражение пред Бургаски
административен съд в 14 дневен срок от обявяване на решенията.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно: Предоставяне под аренда на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд-частна общинска собственост,
представляваща поземлен имот № 000207 в землището на с.Полски извор,
Община Камено.
11………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен
фонд-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот № 000207 в
землището на с.Полски извор, Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен търг
за отдаване под аренда на недвижим имот, частна общинска собственост за
създаване и отглеждане на овощна градина при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване, както следва:
1.Поземлен имот № 000207, находящ се в землището на с.Полски
извор, Община Камено, с площ от 27.050 дка /двадесет и седем дка,
петдесет кв.м./, с начин на трайно ползване „Нива” при граници и съседи:
№ 000196-пасище, мера на Община Камено-чл.19, ал.1; № 000210-полски
път на Община Камено-полски пътища, дерета; № 000218-НМ извън
регулация на Неда Димитрова Андреева и др.; № 000217-НМ извън
регулация на наследници на Апостол Станчев Йовчев; № 000210- полски
път на Община Камено-полски пътища, дерета; № 000214- нива на Драган
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Атанасов Андреев; № 010077-нива на Господин Русев Генов. Категорията
на земята при неполивни условия е трета.
1.1.Начална тръжна цена – 33.00 лв. на дка за година- 1 222.65 лв. за
целия имот на година.
Размерът на арендното плащане е както следва:

- от 1-та до 4-та година- гратисен период.
- от 5-та до 7-та година- 33.00 лв на дка за година, увеличен с
достигнатата стъпка на наддаване при провеждането на търга.
- от 8-та година до края на срока на договора- 50.00 лв. на дка за
година, увеличен с достигната стъпка на наддаване при провеждането на
търга.
1.2.Стъпка на наддаване- 3.30 лв. на дка; 122.26 лв. за целия имот.
1.2.Депозит за участие в търга- 10.00 лв. на дка; 270.50 лв. за целия
имот.
ІІ.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Общината да
организира и проведе публичния търг и да сключи договор за аренда със
спечелилия търга арендатор като определи за какъв срок се сключва при
подписване на договора според вида на трайните насаждения и
инвестиционното намерение на арендатора.
ІІІ.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Общината да
сключи договор за аренда със спечелилия търга арендатор.
За земеделски земи, отдаване под аренда не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински
пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние за стопанската 2015-2016 година.
12………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади за
индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2015-2016
година.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет –Камено дава съгласие следните имоти да
бъдат премахнати от списъка по Приложение 1 за общо ползване :
 Имот № 072012 с обща площ 1.897 дка, категория на земята при
неполивни условия е четвърта с начин на трайно ползване
„пасище с храсти“;
 Имот № 74002 с обща площ 3.749 дка, категория на земята при
неполивни условия е четвърта с начин на трайно ползване
„пасище с храсти“;
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 Имот № 31008 с обща площ 3.617 дка, категория на земята при
неполивни условия е трета с начин на трайно ползване „пасище с
храсти“
2. Общински съвет- Камено дава съгласие следните имоти да бъдат
извадени от колона 2 на Приложение 1 и да бъдат добавени в колона 8 на
същото приложение за индивидуално ползване :
 Имот № 81001 с обща площ 10.478 дка, категория на земята
при неполивни условия четвърта, с начин на трайно ползване
„пасище с храсти“ , оставащи свободни площи за индивидуално
ползване 6.478 дка ;
 Имот № 81025 с обща площ 33.724 дка, категория на земята
при неполивни условия четвърта, с начин на трайно ползване
„пасище с храсти “, оставащи свободни площи за
индивидуално ползване 23.724 дка ;
 Имот № 108045 с обща площ 47.297 дка, категория на земята
при неполивни условия четвърта, с начин на трайно ползване
„пасище с храсти,“ оставащи свободни площи за индивидуално
ползване 32.297 дка;
 Имот № 39035 с обща площ 318.443 в местността
„Гробището“ , категория на земята при неполивни условия
девета, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“,
оставащи свободни площи за индивидуално ползване 288.443
дка,

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно: Разрешение за предоставяне на имотите
„полски пътища”, попадащи в масиви за ползване, на ползвателите в землищата
на Община Камено.
13………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Разрешение за предоставяне на имотите „полски пътища”, попадащи в
масиви за ползване, на ползвателите в землищата на Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено разрешава да бъдат предоставени под
наем имотите- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на
ползвателите, сключили споразумения за стопанската 2015- 2016 година за
землищата на община Камено.
ІІ. Наемната цена за ползване на полските пътища за
стопанската 2015 – 2016 година е в размер на средното рентно плащане за
съответното землище, разписано в Информация на ОС “З” Камено.
ІІІ. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища,
осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални
граници през следващата стопанска година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно: Предложение за дарение на недвижим имот
представляващ дворно място с площ 802/осемстотин и два/ кв.м.. Съставляващо
УПИ ХVІІІ-391/осемнадесети пл.номер триста деветдесет и първи/, кв.№43
/четиридесет и трети/ по плана на с.Трояново, Община Камено, собственост на
Вярка Ангелова Маринова.
14………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Предложение за дарение на недвижим имот представляващ дворно
място с площ 802/осемстотин и два/ кв.м.. Съставляващо УПИ ХVІІІ391/осемнадесети пл.номер триста деветдесет и първи/, кв.№43 /четиридесет и
трети/ по плана на с.Трояново, Община Камено, собственост на Вярка Ангелова
Маринова.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.На основание чл.8, ал.9 от закона за общинската собственост,
Общински съвет Камено разрешава да бъде актуализирана Програмата за
управление на общинската собственост в Община Камено през 2015г. като
текста на Раздел VІ, т.”Имоти, които общината има намерение да придобие
и способите за тяхното придобиване” добива следната редакция: „През
2015г. община Камено придобива в собственост чрез дарение, следния
недвижим имот: дворно място с площ 802/осемстотин и два/ кв.м.,
съставляващо УПИ ХVІІІ-391/осемнадесети пл.номер триста деветдесет и
първи/, кв.№43 /четиридесет и трети/ по плана на с.Трояново, Община
Камено.
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2.На основание чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общински съвет
Камено разрешава Община Камено да придобие, чрез дарение от Вярка
Ангелова Маринова собствения й недвижим имот съгласно нотариален акт
№54, том VІІІ, рег.№1937, дело №2815 от 1975г. представляващ дворно
място с площ 802/осемстотин и два/ кв.м., съставляващо УПИ ХVІІІ391/осемнадесети пл.номер триста деветдесет и първи/, кв.№43
/четиридесет и трети/ по плана на с.Трояново, Община Камено.
3.На основание чл.34, ал.3 и 7 от Закона за общинската собственост и
чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи-общинска собственост възлага на Кмета на Общината да
приеме дарението и сключи договор в писмена форма.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно: Разрешаване функционирането на
самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2015/2016
година.
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под
допустимия минимум за учебната 2015/2016 година.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си през
учебната 2015/2016 г. да съществуват паралелки под нормативния
минимум от 16 ученика от I до IV клас и 18 ученика от V – ХII клас, но с не
по-малко от 10 ученика :
а/ на основание чл.11, ал.1, т.2 и ал.4
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- ОУ „Христо Ботев” с.Трояново
V клас – 15 ученици
VII клас – 16 ученици
VIII клас – 17 ученици
- ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро
VIII клас – 17 ученици
б/ на основание чл.11, ал.1, т.2 и ал.3, т.2
- НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина
I клас – 13 ученици
II клас – 13 ученици
III клас – 16 ученици
в/ на основание чл.11, ал.1, т.2 и ал.3, т.3
- СОУ „Христо Ботев” гр.Камено
ХI клас – 10 ученици
2. Актуализирането на паралелките се извършват към
01.10.2015 г., съгласно информационната система „Админ М” на МОН и
към 01.01.2016 г. за осигуряване дофинансиране за бюджетната 2016
година.
3. Упълномощава кмета на община Камено след 01.10.2015 г.
да разпредели планираните средства в зависимост от данните по
информационната система „Админ М”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно: Поемане пътните разходи и средства за
процедури на деца със специални образователни потребности.
16………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено дава съгласие да се поемат пътните
разноски и средствата за процедури през учебната 2015/2016 г. от
местоживеене до гр.Бургас и гр.Карнобат и обратно на следните ученици:
- Драгомир Драгов Драгов - ЕГН 0352110447 – с.Тръстиково
– V клас – до гр.Бургас и обратно - с придружител;
Миглена Радостинова Ангелова ЕГН 9902240530 –
с.Черни връх – IХ клас – до гр.Бургас и обратно - с придружител;
- Димитрина Николаева Радева - ЕГН 9811090510 –с.Трояново
– Х клас – до гр.Карнобат и обратно - с придружител. (Поради
невъзможност да учи в СОУ „Христо Ботев” гр.Камено).
Васил Николаев Радев – ЕГН 0646290464 – с.Трояново –
II клас – до гр. Бургас и обратно - с придружител;

=2=
- Живко Фанков Тодоров – ЕГН 0347240528 – гр.Камено
ул.”Републиканска” № 32 – I клас – до гр.Бургас и обратно - с
придружител;
- Мартин Христов Найденов - ЕГН 0443210489 – гр.Камено
ул.”Митко
Палаузов” № 25 – III клас – до гр.Бургас и обратно - с придружител.
- Бедрие Хасан Лятиф – 0641060616 – с.Трояново – III клас – до
гр.Бургас и обратно - с придружител;
- Николай Желев Ников – ЕГН 0541110524 - гр.Камено
ул.”Стара
планина” № 128 – IV клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
- Румяна Христова Николова – ЕГН 9801190533 – гр.Камено
ул.”Константин Фотинов” № 4 – ХI клас – до гр.Бургас и обратно – без
придружител.
Фанка Добрева Стоянова – ЕГН 0044200618 – с.Русокастро
– III клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Юлиян Галинов Щерионов – ЕГН 0551290547 – с.Свобода
– III клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Михаил Мариев Фотев – ЕГН 0850190462 - с.Свобода – I
клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Жулиета Живкова Енчева – ЕГН 0750200510 –
с.Русокастро – II клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Яница Маринова Стоянова – ЕГН 0743190510 –
с.Русокастро – II клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Михаил Христов Мавродиев – ЕГН 1051190562 – с.Черни
връх – трета група ЦДГ – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Сара Николаева Колева – ЕГН 0647310478 – гр.Камено –
III клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Марио Радев – ЕГН 1142122229 – гр.Камено – втора група
ЦДГ – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Златина Симеонова Кръстева – ЕГН 9911010550 –
гр.Камено – IХ клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Йовка Анкова Миткова – ЕГН 0251240490 – гр.Камено –
VI клас – от с.Кръстина до гр.Бургас и обратно – с придружител;
Мийрем Бедрие Лятиф – ЕГН 0249070617-с.Русокастро –
VІІ клас- до гр.Бургас и обратно- с придружител.
2.Упълномощава Кмета на община Камено да разрешава
поемането на пътни разноски с придружител и средствата за процедури
през учебната 2015/2016 г. за деца, които имат издадена епикриза от ТЕЛК.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Камено с
проектно предложение към Министерството на образованието и науката по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
17………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Кандидатстване на Община Камено с проектно предложение към
Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж”.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Камено
дава съгласие
1.Община Камено да кандидатства с проектно предложение по
процедура „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на
деца в неравностойно положение” на ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж”.
2.Дава правомощия на Кмета на Община Камено да подготви и
подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на
образованието.
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3.Дава право на Кмета да сключи споразумение за реализация на
проектните дейности с общинските детски градини и Сдружение
„Равновесие” като партньори по проекта, задължително изискуеми по
настоящата процедура.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно: Бракуване на 2 бр.мотоциклети ЧЗ-350 с
рег.№ А 13-99 В и инв.№ 60127.
18………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Бракуване на 2 бр.мотоциклети ЧЗ-350 с рег.№ А 13-99 В и инв.№
60127.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие да ес извърши процедура по
бракуване и отчисляване от баланса на Община Камено на 2 броя
мотоциклети ЧЗ-350 с рег.№ А 13-99 В и ЧЗ-350 с инв.№ 60127 собственост
на кметство с.Русокастро, на основание чл.59 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост.
2.Бракуваните мотоциклети 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
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно: Избиране на временно изпълняващи
длъжностите „кмет на община” и „кмет на кметство” във връзка с
произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври
2015г.
20………………………………………………………………………………..
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община” и
„кмет на кметство” във връзка с произвеждане на избори за общински
съветници и кметове на 25 октомври 2015г.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І.На основание чл.42, ал.4 и ал.6 от ЗМСМА Общински съвет Камено
избира за временно изпълняващи длъжността кметове по селища за срок
до полагане на клетвата от новоизбраните кметове, както следва:
1.Вр.и.д. кмет на община Камено – инж.Тодор Цвятков Петров;
2.Вр.и.д. кмет на кметство с.Кръстина – Галина Русева Танева;
3.Вр.и.д. кмет на кметство с.Винарско – Мария Петрова ДраговаКостадинова;
4.Вр.и.д. кмет на кметство с.Трояново – Севдалина Юриевна
Димитрова;
5.Вр.и.д. кмет на кметство с.Русокастро – Тонка Петрова Узунова;
6.Вр.и.д. кмет на кметство с.Черни връх – Камелия Атанасова
Атанасова;
7.Вр.и.д. кмет на кметство с.Свобода – Нели Иванова Вардина.

=2=
ІІ.Временно изпълняващи длъжностите кмет на община и кметове на
кметства започват да изпълняват функциите си в случай, че действащия
кмет е регистриран за участие в изборите за общински съветници и
кметове на 25 октомври 2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 49
Днес 17.09.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
19.Докладна записка относно: Отпускане финансова помощ на лицето
Йордан Тодоров Карагеоргиев.
20………………………………………………………………………………..
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Отпускане финансова помощ на лицето Йордан Тодоров
Карагеоргиев.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2015 година
финансова помощ в размер на 1 700/хиляда и седемстотин/ лева на лицето
Йордан Тодоров Карагеоргиев.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 122- „Общинска
администрация” по § 42-14 в разхода на бюджета за 2015г., и по § 27-11
Такси административни услуги по прихода на бюджета за 2015 г.

ВЯРНО:

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

