ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за дейността на отдел „Управление на
общинската собственост през 2013 година/към 30.11.2013 год./.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………........
14…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за дейността на отдел „Управление на общинската собственост през 2013
година/към 30.11.2013 год./.
След направеното гласуване с 14 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на отдел
„Управление на общинската собственост” през 2013 година/към 30.11.2013
год./.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Камено за
І-то шестмесечие на 2014 година.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
14…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно план за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на
2014 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема и одобрява плана за работата на
Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2014 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно приемане на Дългосрочна програма за
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в
Община Камено за периода 2014-2024г. и Краткосрочна програма за
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в
Община Камено за периода 2014-2017 г.
4….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Камено за периода
2014-2024г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Камено за периода
2014-2017 г.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема Дългосрочна програма за
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и
биогорива в Община Камено за периода 2014-2024г. със следните
корекции: ОТПАДА текста от Раздел ІV „Профил на Община Камено” на
стр.19 – „1.8 Външна осветителна уредба- Уличната мрежа в града и селата
е изграждана през 60-те, 70-те и 80-те години. Частта от същата, която е
асфалтирана или чакълирана вече е силно амортизирана и се нуждае от
неотложен текущ ремонт или рехабилитация и преасфалтиране. Належащо
е също да бъдат асфалтирани и нови улици.” ; ОТПАДА текста от Раздел V
„Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове
ресурси”, „Биогорива” на стр.37- „Използването на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта на територията на общината е
неприложимо и икономически неоправдано.” и Краткосрочна програма за

=2=
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и
биогорива в Община Камено за периода 2014-2017г. със следните
корекции: ОТПАДА текста от Раздел ІV „Профил на Община Камено” на
стр.19 – „1.8 Външна осветителна уредба- Уличната мрежа в града и селата
е изграждана през 60-те, 70-те и 80-те години. Частта от същата, която е
асфалтирана или чакълирана вече е силно амортизирана и се нуждае от
неотложен текущ ремонт или рехабилитация и преасфалтиране. Належащо
е също да бъдат асфалтирани и нови улици.” ; ОТПАДА текста от Раздел V
„Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове
ресурси”, „Биогорива” на стр.37- „Използването на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта на територията на общината е
неприложимо и икономически неоправдано.”
2.Възлага на Кмета на Община Камено съгласно чл.10 ал.3, т.2 от ЗЕВИ
да организира изпълнението на програмата и да предоставя на
Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
/АУЕР/, на Областния управител и на Общинския съвет информация за
изпълнението й.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно 1.Утвърждаване числеността на персонала по
ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община
Камено за бюджетната 2014 година. 2.Утвърждаване числеността на персонала
в Други дейности по образованието за бюджетната 2014 година.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
14…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
1.Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС
212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община Камено за бюджетната 2014
година. 2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности по
образованието за бюджетната 2014 година.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.1/Утвърждава за бюджетната 2014г. в Община Камено:
- 5 бройки денонощни дежурни в делегираната от държавата функция
„Отбрана и сигурност”;
-2 бройки охранител и техник в Пункт за управление, към
делегираната от държавата функция „Отбрана и сигурност”;
1.2/ - ½ бройка чистач в сградата на Дейност „СУП”;
1.3/ - 5 бройки във функция „Образование” дейност ЦДГ.
1.4/ - 1 и ½ бройки в дейност „Чистота”.
2/ - 3 бройки в „Други дейности по образованието”.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно определяне размера на облекчението за данък
върху превозните средства за 2014 година.
6…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
14………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне размера на облекчението за данък върху превозните средства за
2014 година.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
РЕШИ:

Данък за превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и
несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”,
„Евро 6” и „ЕЕV”, да се заплаща с намаление 40 на сто.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите и
разходите за дейност „Чистота” за 2014г. на Община Камено.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите и разходите за дейност „Чистота”
за 2014г. на Община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
РЕШИ:

Общински съвет Камено приема План-сметката за приходите и
разходите за дейност «Чистота» за 2014г. на Община Камено, съгласно
Приложение №1.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 28

КАМЕНО

Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно изменение на решение за даване на съгласие за
подписване на споразумение между Община Камено и „Аква системс” АД.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изменение на решение за даване на съгласие за подписване на споразумение
между Община Камено и „Аква системс” АД.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено изменя свое решение по т.6 от протокол №
26/31.10.2013г. както следва:
Текста „Неразделна част от споразумението да съставлява
погасителен план
ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата
Главница
31/01/2014 49162.71
30/04/2014 50028.09
31/07/2014 50908.69
31/10/2014 51804.80
31/01/2015 52716.68
30/04/2015 53644.62
31/07/2015 54588.88
31/10/2015 55549.77
31/01/2016 56527.58
30/04/2016 57522.59
31/07/2015 58535.12
31/10/2015 59565.47
Общо:
650555

Лихва
11099.04
10233.66
9353.06
8456.95
7545.07
6617.13
5672.87
4711.98
3734.17
2739.16
1726.63
696.29
72586.01

Вноска
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.75
60261.76
723141.01

Остатък
601392.29
551362.20
500455.51
448650.71
395934.03
342289.41
287700.53
232150.76
175623.18
118100.59
59565.47
0

=2=
Да се измени както следва:
„Сумите ще се изплащат съгласно следния погасителен план
ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН
Лихва: 7 %
Лихва на тримесечие: 0,0175
Дължимата сума: 650 555 лв.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ВЯРНО:

Дата
31/01/2014
30/04/2014
31/07/2014
31/10/2014
31/01/2015
30/04/2015
31/07/2015
31/10/2015
31/01/2016
30/04/2016
31/07/2016
31/10/2016
Общо:

Главница
49162.71
50028.09
50908.69
51804.80
52716.68
53644.62
54588.88
55549.77
56527.58
57522.59
58535.12
59565.47
650 555.00

Лихва
11384.713
10524.365
9648.8735
8757.9714
7851.3874
6928.8455
5990.0647
5034.7593
4062.6383
3073.4057
2066.7603
1042.3957
76 366.18

Вноска
60547.4225
60552.4551
60557.5635
60562.7714
60568.0674
60573.4655
60578.9447
60584.5293
60590.2183
60595.9957
60601.8803
60607.8657
726 921.18

Остатък
601392.29
551364.20
500455.51
448650.71
395934.03
342289.41
287700.53
232150.76
175623.18
118100.59
59565.47
0

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земяобщинска собственост в землището на с.Трояново, Община Камено за
отглеждане на пчелни семейства.
9……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне под наем на земеделска земя- общинска собственост в землището
на с.Трояново, Община Камено за отглеждане на пчелни семейства.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен търг с
явно наддаване да отдаване под наем на недвижим имот, общинска
собственост за отглеждане на пчелни семейства, както следва:
1.Поземлен имот №000250/нула нула нула две пет нула/, находящ се в
землището на с.Трояново, Община Камено с площ от 4.877 дка/Четири дка,
осемстотин седемдесет и седем кв.м./ с начин на трайно ползване „Пасище
с храсти”. Категорията на земята при неполивни условия е пета.
Границите и съседите на имота са: №000012 – полски път на Община
Камено- полски пътища, дерета;№000014 – полски път на Община Каменополски пътища, дерета;№079034 – овощна градина на Тодорка Тодорова
Желязкова;№079035 – овощна градина на Кънчо Димитров
Кънев;№000329 – дере на Община Камено-полски пътища, дерета.
1.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв. на дка
за една стопанска година.
1.2.Депозитът за участие в търга е 1.20 лв. за 1 дка и 5.85лв. за целия
имот.

=2=
1.3.Стъпката на наддаване е 0.60 лв. за 1 дка и 2.93 лв. за целия имот.
1.4.Срокът на правото на ползване е 6 /Шест/ стопански години.
ІІ.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Общината да проведе
публичния търг с явно наддаване при посочените по-горе условия.
ІІІ.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Общината да сключи
договор за наем със спечелилия търга наемател за срок от 6 /Шест/
стопански години.
За земеделски земи, отдавани под наем несе заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно постъпило заявление от наследници на Райко
Влаев Желев за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
10………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от наследници на Райко Влаев Желев за прекратяване на
съсобственост между тях и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за
ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2013 година”, следният имот : 127
кв.м. ид.ч. от УПИ І-8 в квартал 39, по плана на с.Ливада, общ.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 1 492 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Райко Влаев Желев, чрез продажба на общинската част от
имота, състояща се от 127 кв.м. ид.ч. от УПИ І-8 в квартал 39, по плана на
с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1 492 кв.м., на цена
762.00 (седемстотин шестдесет и два) лева, без ДДС, съгласно експертна
оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно постъпило заявление от наследници на
Васил Атанасов Василев за прекратяване на съсобственост между тях и
Община Камено.
11………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от наследници на Васил Атанасов Василев за
прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за
ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2013 година”, следният имот : 10 кв.м.
ид.ч. от УПИ ХІІ-182 в квартал 13, по плана на с.Ливада, общ.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 1 050 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено
и наследници на Васил Атанасов Василев, чрез продажба на общинската
част от имота, състояща се от 10 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІІ-182 в квартал 13,
по плана на с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1 050 кв.м.,
на цена 60.00 (шестдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи
договор за покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно заповед №РД-09-481/20.09.2012г. на Кмета
на Община Камено за промяна на регулацията на парцели в кв.54 по плана на
с.Тръстиково и молба от Сийка Тодорова Георгиева.
12………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заповед №РД-09-481/20.09.2012г. на Кмета на Община Камено за промяна на
регулацията на парцели в кв.54 по плана на с.Тръстиково и молба от Сийка
Тодорова Георгиева.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, дава съгласие да се промени уличната
регулация на улица с о.т.99- 115, като се обособи тупик от 3.5 м. с
обръщало.
Изготвения проект допуснат и одобрен със Заповед №РД-09481/20.09.2012г. в частта си относно „идейно решение” за отреждането на
нов Общински парцел ХІ-общ. в кв.54 с.Тръстиково, да се внесе отново за
одобрение и процедиране съгласно ЗУТ.
ПУП да се изготви служебно.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно заявление за изработване на ПУППарцеларен план /ПУП-ПП/.
13………………………………………………………………………………..
14………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за изработване на ПУП-Парцеларен план /ПУП-ПП/.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Одобрява представеното задание и Разрешава изработването на
ПУП-ПП за електропровод 20кV от ВЛ 20кV „ГУС” за захранване на ПИ
№009011 в масив 9, м. „Рапаня” в землището на гр.Камено.
2.Разрешава изработването на ПУП-ПП за водопровод за захранване
на ПИ №009011 в масив 9, м.”Рапаня” в землището на гр.Камено.
3.Разрешава разширението на общински полски път, представляващ
ПИ №009012 с 5.00 м. за сметка на ПИ №009013, общинска собственост и
изработването на ПУП-ПП.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес 19.12.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно заявление от „АНДЕЗИТ” ООД с вх.№6900-725/05.11.2013г. 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 026005, 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.
14………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от „АНДЕЗИТ” ООД с вх.№69-00-725/05.11.2013г. 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 026005, 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 13 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 026005, по КВС на землище с.Константиново, Община
Камено.
Предвижданията на ПУП-ПЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки.
ПУП-ПЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията
на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устойчивите схеми.

=2=
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/

