ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет Камено за периода м.януари 2014г.-м.юни 2014г.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж. Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода
м.януари 2014г.-м.юни 2014г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Отчета на Кмета на Община Камено за
изпълнение решенията на Общински съвет Камено за периода м.януари
2014г.-м.юни 2014г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно приемане Отчета за дейността на Общински
съвет Камено и неговите комисии за периода м.януари 2014г.-м.юни 2014г.
3….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане Отчета за дейността на Общински съвет Камено и неговите
комисии за периода м.януари 2014г.-м.юни 2014г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Отчета за дейността на Общински
съвет Камено и неговите комисии за периода м.януари 2014г.-м.юни 2014г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Камено.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема следните промени в Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Камено, както следва:
1.Глава първа Общи положения- да се допълни към чл.2, ал.1, т.2 - и
терени с друго предназначение.
2.Глава втора Местни такси, Раздел VІІ Такси за гробни места,
допълнение към чл.50 (1) създава се нова т.4 - за придадени по регулация
маломерни гробни места-съответната част от таксата, определена за
гробното място.
3.Глава втора Местни такси, Раздел VІІ Такси за гробни места да се
допълни към чл.50 нова алинея (2) – за урнов гроб се заплащат таксите по
ал.1, т.1 и 2, намалени с 50 на сто.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4.Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на
Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на
Община Камено.
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема следните промени в Наредба за
определянето размера на местните данъци на територията на Община
Камено, както следва:
1.Глава втора –Местни данъци, Раздел ІV „Данък върху превозните
средства” да се допълни към чл.45 нова алинея (5)-Екологичните
категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно
съответствието на превозното средство с определената от производителя
екологична категория.
2.Глава втора- Мести данъци, Раздел VІ „Туристически данък” да се
допълни към чл.57 (3)-Приходите от туристическия данък се разходват за
мероприятия по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно отпускане финансова помощ на лицето Васил
Георгиев Георгиев.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отпускане финансова помощ на лицето Васил Георгиев Георгиев.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2014 година
финансова помощ в размер на 6 000/шест хиляди/ лева за строителни
материали на лицето Васил Георгиев Георгиев.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 122 – „Общинска
администрация” по § 42-14 в разхода на бюджета за 2014г., и по § 27-10
Такси технически услуги по прихода на бюджета за 2014 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно приемане на отчета за касовото изпълнение на
БЮДЖЕТ 2013, извънбюджетни сметки и фондове и Строителна програма за
2013г. на Община Камено.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2013, извънбюджетни
сметки и фондове и Строителна програма за 2013г. на Община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински

РЕШИ:
І.Приема отчета за касовото изпълнение към 31.12.2013г. на БЮДЖЕТ
2013, както следва:
1.Приходи за държавни дейности 4 058 049 лв. Приложение №1.
2.Разходи за държавни дейности 4 058 049 лв. Приложение №2.
3.Приходи за местни дейности 4 062 084 лв. Приложение №1.
4.Разходи за местни дейности 3 722 204 лв. Приложение №4.
5.Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински средства
339 880 лв. Приложение №3.
ІІ.Приема отчета на Строителна програма към 31.12.2013г. Приложение
№6.
ІІІ.Приема справка- отчет към 31.12.2013г. на извънбюджетната сметка.
Приложение №5.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно постъпило заявление от Живка Илиева
Йорданова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено.
8……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Живка Илиева Йорданова за прекратяване на
съсобственост между нея 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 2014 година”, следният имот : 35 кв.м. ид.ч. от УПИ VІ-316 в
квартал 50, по плана на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, целият с
площ 620 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Живка
Илиева Йорданова, чрез продажба на общинската част от имота,
състояща се от 35 кв.м. ид.ч. от УПИ VІ-316 в квартал 50, по плана на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 620 кв.м., на цена
350.00 (триста и петдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно постъпило заявление от Христинка Тонева
Стоянова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено.
9.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно постъпило заявление от Христинка Тонева Стоянова за прекратяване
на съсобственост между нея и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за
ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на
собствеността на община Камено за 2014 година”, като се добави : 95 кв.м.
ид.ч. от УПИ ХІV-199 в квартал 25, по плана на гр.Камено, обл.Бургас,
целият с площ 655 кв.м.
2.Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Христинка
Тонева Стоянова, чрез продажба на общинската част от имота, състояща
се от 95 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІV-199 в квартал 25, по плана на гр.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 655 кв.м., на цена 760.00 (седемстотин и
шестдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 37

КАМЕНО

Днес 31.07.2014 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 имот общинска собственост.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2014 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-общинска сграда-фурна, находяща се в с.Трояново, общ.Камено с
площ 100.00 кв.м. за хлебопроизводство.
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 :
-общинска сграда-фурна, находяща се с.Трояново, общ.Камено с
площ 100.00 кв.м. за хлебопроизводство.
Начална тръжна цена-320.00 (триста и двадесет) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-32.00 (тридесет и два) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 32.00 (тридесет и два)
лева.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и
да сключи договор за наем със спечелилия участник.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 37

КАМЕНО

Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на
гр.Камено, обл.Бургас.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
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 землището на гр.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2014
година”, следният имот :
ПИ № 033075 в землището на гр.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 10.000 дка.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 033075 (нула, три, три, нула, седем, пет), в землището на
гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 10.000 (десет) дка.
Начална тръжна цена-8 000.00 (осем хиляди) лева, без ДДС,
съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–800.00 (осемстотин) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 800.00 (осемстотин)
лева.
3.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
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост в ЗЗП на с.Полски извор,
общ.Камено.
12………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска
собственост в ЗЗП на с.Полски извор, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2014
година”, следният имот :
ПИ № 95 с площ 595 кв.м. в
ЗЗП на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 95 (деветдесет и пет), находящ се в ЗЗП на с.Полски извор
общ.Камено, обл.Бургас площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м.
Начална тръжна цена-2 975.00 (две хиляди деветстотин седемдесет
и пет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–297.50 (двеста деветдесет и седем лева и
петдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 297.50 (двеста
деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева.

=2=
3.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
ПРОТОКОЛ
№ 37

КАМЕНО

Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно определяне на начални тръжни цени за
отдаване под наем на имоти общинска собственост.
13………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
19………………………………………………………………………………….
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на имоти 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 2014 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 12.00 кв.м. в
УПИ ІХ, кв.34 по плана на с.Русокастро, общ.Камено.
-петна А и Б, находящи се до читалище ,,Просвета“ гр.Камено за
разполагане на преместваем обект с площ 32.00 кв.м.
-петно Е, находящо се до читалище ,,Просвета“ гр.Камено за
разполагане на преместваем обект с площ 16.00 кв.м.
2.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти-общинска собственост за срок от 5 (пет)
години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 12.00 кв.м. в
УПИ ІХ, кв.34 по плана на с.Русокастро, общ.Камено.
Начална тръжна цена-12.00 (дванадесет) лева, месечен наем, без
ДДС.

=2=
Стъпка на наддаване-1.20 (един лев и двадесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.20 (един лев и
двадесет стотинки) лева.
-петна А и Б, находящи се до читалище ,,Просвета“ гр.Камено за
разполагане на преместваем обект с площ 32.00 кв.м.
Начална тръжна цена-64.00 (шестдесет и четири) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-6.40 (шест лева и четиридесет стотинки)
лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 6.40 (шест лева и
четиридесет стотинки) лева.
-петно Е, находящо се до читалище ,,Просвета“ гр.Камено за
разполагане на преместваем обект с площ 16.00 кв.м.
Начална тръжна цена-32.00 (тридесет и два) лева, месечен наем,
без ДДС.
Стъпка на наддаване-3.20 (три лева и двадесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 3.20 (три лева и
двадесет стотинки) лева.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе
търговете и да сключи договори за наем със спечелилите участници.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
13.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
отдаване под наем на имот общинска собственост.
14………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска
собственост.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2014 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-общинска сграда, находяща се в двора на кметство с.Тръстиково,
общ.Камено с площ 60.00 кв.м. за упражняване на търговска дейност.
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 :
-общинска сграда, находяща се в двора на кметство с.Тръстиково,
общ.Камено с площ 60.00 кв.м. за упражняване на търговска дейност.
Начална тръжна цена-192.00 (сто деветдесет и два) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-19.20 (деветнадесет лева и двадесет
стотинки) лева.

=2=
Депозитът за участие в търга е в размер на 19.20 (деветнадесет
лева и двадесет стотинки) лева.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и
да сключи договор за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
14.Докладна записка относно предоставяне под аренда на земеделска
земя-частна общинска собственост, представляваща поземлени имоти №065017
и №017013 в землището на с.Трояново, общ.Камено.
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне под аренда на земеделска земя-частна общинска собственост,
представляваща поземлени имоти №065017 и №017013 в землището на
с.Трояново, общ.Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено не дава съгласие за създаване на трайни
насаждения под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в
поземлени имоти №065017 и №017013 в землището на с.Трояново, Община
Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15.Докладна записка относно предоставяне под аренда на земеделска
земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №029034 в
землището на с.Ливада, общ.Камено.
16………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне под аренда на земеделска земя-частна общинска собственост,
представляваща поземлен имот №029034 в землището на с.Ливада, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено не дава съгласие за създаване на трайни
насаждения под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в
поземлен имот №029034 в землището на с.Ливада, Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно заявление за разрешение изработването на
ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на част от ПИ 101046 в местността
„Извън регулацията”, землище гр.Камено.
17………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение изработването на ПУП-план за регулация и застрояване
/ПРЗ/ на част от ПИ 101046 в местността „Извън регулацията”, землище
гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено
одобрява представеното задание и разрешава изготвянето на ПУП- план за
регулация и застрояване на част от ПИ 101046 в местността „Извън
регулацията” землище гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.
2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено
разрешава изготвянето на ПУП-план за улична регулация на улица,
обслужваща ПИ 101046 в местността „Извън регулацията” землище
гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно заявление за разрешаване изработването на
ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 005609 „Стопански двор” в
землището на гр.Камено.
18………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешаване изработването на ПУП-план за регулация и
застрояване /ПРЗ/ на ПИ 005609 „Стопански двор” в землището на гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено
одобрява представеното задание и разрешава изготвянето на ПУП- план за
регулация и застрояване на ПИ 005609, „Стопански двор”в землището на
гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас при следните параметри на
застрояване: плътност на застрояване – макс.80%; интензивност на
застрояване – макс.2; озеленяване – мин.20% и височина – до 10 м., след
съгласуване на инвестиционното намерение с РИОСВ – Бургас.
2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено
разрешава изготвянето на ПУП-план за улична регулация на улица,
обслужваща ПИ 005609,„Стопански двор”в землището на гр.Камено,
общ.Камено, обл.Бургас.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно заявление за разрешение изработването на
ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 005645 „Стопански двор” в
землището на гр.Камено.
19………………………………………………………………………………...
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение изработването на ПУП-план за регулация и
застрояване /ПРЗ/ на ПИ 005645 „Стопански двор” в землището на гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено
одобрява представеното задание и разрешава изготвянето на ПУП- план за
регулация и застрояване на ПИ 005645, „Стопански двор”в землището на
гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас при следните параметри на
застрояване: плътност на застрояване – макс.80%; интензивност на
застрояване – макс.2; озеленяване – мин.20% и височина – до 10 м., след
съгласуване на инвестиционното намерение с РИОСВ – Бургас.
2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Камено
разрешава изготвянето на ПУП-план за улична регулация на улица,
обслужваща ПИ 005645,„Стопански двор”в землището на гр.Камено,
общ.Камено, обл.Бургас.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………
/Ст. Драганова/

