ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметско наместничество
с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната
среда и общественото имущество на територията на кметското наместничество
за периода 01.01.2014г.- 31.08.2014г.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Веселина Петкова- Вр.и.д.км.наместник на
с.Тръстиково,общ.Камено относно отчет за дейността на Кметско
наместничество с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното
обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси,
изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на
кметското наместничество за периода 01.01.2014г.- 31.08.2014г.
След станалите разисквания с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметско
наместничество с.Тръстиково по административно-правното обслужване
на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
околната среда и общественото имущество за периода 01.01.2014г.31.08.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметско наместничество
с.Желязово, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба
№1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество за периода 01.01.2014г. – 31.08.2014г.
3….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Меджит Мехмед- Кметски наместник на
с.Желязово, общ.Камено относно отчет за дейността на Кметско
наместничество с.Желязово, общ.Камено по административно-правното
обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси,
изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата, околната среда и общественото имущество за периода 01.01.2014г. –
31.08.2014г.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на Кметско наместничество
с.Желязово по административно-правното обслужване на населението,
събираемостта на местни данъци и такси, изпълнението на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество за периода 01.01.2014г.- 31.08.2014г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметско наместничество
с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното обслужване на
населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната
среда и общественото имущество на територията на кметското наместничество
за периода 01.01.2014г. – 31.08.2014г.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Паулина Златарова- Кметски наместник на
с.Полски извор, общ.Камено относно отчет за дейността на Кметско
наместничество с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното
обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси,
изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на
кметското наместничество за периода 01.01.2014г. – 31.08.2014г.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметско
наместничество с.Полски извор по административно-правното обслужване
на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
околната среда и общественото имущество за периода 01.01.2014г.31.08.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4.Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на Община Камено.
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на
територията на Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ и 1
глас „ПРОТИВ” Общински съвет
РЕШИ:
І.Приема изменение и допълнение на НАРЕДБА№1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА
СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КАМЕНО,както следва:
1.Изменя чл.9 т.4 и същата придобива следното съдържание: „употреба
на увеселителни приспособления – фойерверки и други, на публични места
и/или открити места – улици, площади и в близост до жилищни сгради”
2.Създава нов чл.9а със следното съдържание:
Чл.9а /1/ Забранява се през всяко време на денонощието вдигането на
шум /шумно пеене, свирене на музикални инструменти, използване на
озвучителни уредби или други електронни устройства/, надвишаващ
пределно допустимите норми съгласно НАРЕДБА №6 от 26.06.2006г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт
през различните части на денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите

=2=
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението .
/2/ Озвучаването с технически средства на нежилищни сгради може
да бъде осъществено по повод празник или честване с изключение на
периода от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 7.00 часа, след писмено
разрешение от Кмета на Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно приемане на Програма за разделно събиране на
отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Камено.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни
контейнери на територията на Община Камено.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Програма за разделно събиране на
отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община
Камено към договор №РСО-ОБ-047/01.07.2014г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно участие на Община Камено в учредяване на ново
„Регионално Сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас” по реда
на Закона за управление на отпадъците.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
участие на Община Камено в учредяване на ново „Регионално Сдружение за
управление на отпадъците – Регион Бургас” по реда на Закона за управление на
отпадъците.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.24 ал.2 от Закона за
управление на отпадъците:
1.Общински съвет Камено дава съгласие за участие на Община Камено
в „Регионално Сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас”,
учредено от общините в регион Бургас.
2.Общински съвет Камено одобрява приложения проект на Устава на
Сдружението.
ІІ.На основание §13 ал.2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците
дава съгласие за прекратяването на Сдружение за „Управление на
отпадъците – Регион Бургас”, регистрирано с решение по ф.дело
№892/2006г. по описа на Бургаски окръжен съд в срок до 31.12.2014г.
ІІІ.На основание чл.24 ал.2 от ЗУО копие от решението по т.1 да се
изпрати на Кмета на Камено, на чиято територия са разположени
съоръженията за третиране на отпадъците.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно разрешаване функционирането на
самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2014/2015
година.
8……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия
минимум за учебната 2014/2015 година.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено дава съгласието си, през учебната
2014/2015 г. да съществуват самостоятелни паралелки под нормативния
минимум от 16 ученика от I – IV клас и 18 ученика от V – XII клас, но не
по-малко от 10 ученика:
а/

на основание чл.11 ал.1 т.2 и ал.4

- ОУ „Христо Ботев” с.Трояново
IV клас
15 ученици
VI клас
16 ученици
VII клас
16 ученици
VIII клас
14 ученици

=2=
- ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро
VIII клас
14 ученици
б/

на основание чл.11 ал.1 т.2 и ал.3 т.2

- НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина
I клас
15 ученици
II клас
16 ученици
III клас
15 ученици
IV клас
14 ученици
Дофинансиране

-

980.00 лв.

2.Актуализирането на паралелките се извършват към 01.10.2014 г.,
съгласно информационната система Админ „М” на МОН и към 01.01.2015
г. за осигуряване дофинансиране за бюджетната 2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно поемане пътните разходи и средства за
процедури на деца със специални образователни потребности.
9.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА 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 2014/2015г. от
местоживеене до гр.Бургас и гр.Карнобат и обратно на следните ученици:
- Драгомир Драгов Драгов – ЕГН ......................- с.Тръстиково – ІV
клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
- Миглена Радостинова Ангелова – ЕГН ......................- с.Черни връх –
ІХ клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
- Димитрина Николаева Радева – ЕГН .........................- с.Трояново – ІХ
клас – до гр.Карнобат и обратно – с придружител;/Поради невъзможност
да учи в СОУ „Христо Ботев” гр.Камено/.
- Васил Николаев Радев – ЕГН .........................- с.Трояново – І клас – до
гр.Бургас и обратно – с придружител;
- Живко Фанков Тодоров – ЕГН .......................- гр.Камено
ул.”Републиканска” №32 – ІV клас – до гр.Бургас и обратно – с
придружител;

=2=
- Мартин Христов Найденов – ЕГН ...............................- гр.Камено
ул.”Митко Палаузов”№25 – ІІІ клас – до гр.Бургас и обратно – с
придружител;
- Бедрие Хасан Лятиф – ЕГН ...............................-с.Трояново – ІІ
клас – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
- Димо Франк Харисън – ЕГН ............................ –с.Черни връх –
ЦДГ – до гр.Бургас и обратно – с придружител;
- Николай Желев Ников – ЕГН .........................- гр.Камено
ул.”Стара планина” №128 – ІІІ клас – до гр.Бургас и обратно – с
придружител;
- Румяна Христова Николова – ЕГН ......................- гр.Камено
ул.”Константин Фотинов” №4 – Х клас – до гр.Бургас и обратно – без
придружител;
- Георги Димитров Атанасов – ЕГН ........................- с.Кръстина –
ІV 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 2014/2015г. за деца, които имат издадена епикриза от ТЕЛК.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно отпускане на финансова помощ на Ивана
Танева Иванова от с.Русокастро, Община Камено за 2014г.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отпускане на финансова помощ на Ивана Танева Иванова от с.Русокастро,
Община Камено за 2014г.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска финансова помощ в размер на
300/триста/ лева във връзка със 100 годишния юбилей на Ивана Танева
Иванова от с.Русокастро.
2.Разхода да се отрази по § 42-14 „Помощи по решение на Общински
съвет” в местна дейност 122 „Общинска администрация.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 38

КАМЕНО

Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно постъпило заявление от Мария Иванова
Фотева за закупуване на апартамент-частна общинска собственост.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Мария Иванова Фотева за закупуване на апартаментчастна общинска собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 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 : апартамент № 1, във вход А, на етаж 1 в блок №
10, с площ 62.75 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор и санитарен
възел, ведно с избено помещение с площ 15.20 кв.м., както и 13.50 % ид.ч.
от общите части на сградата и 13.50 % ид.ч. от правото на строеж върху
общински имот.
2. Да се продаде на Мария Иванова Фотева общинско жилище, а
именно апартамент № 1, във вход А, на етаж 1 в блок № 10, с площ 62.75
кв.м., състоящ се от две стаи, кухня,коридор и санитарен възел, ведно с
избено помещение с площ 15.20 кв.м., както и 13.50 % ид.ч. от общите части
на сградата и 13.50 % ид.ч. от правото на строеж върху общински имот,
находящ се в УПИ ХІІІ в квартал 3 по плана на с.Свобода, общ.Камено,
обл.Бургас на цена 4 996.00 (четири хиляди деветстотин деветдесет и шест)
лева, съгласно експертна оценка.Цената е дължима без ДДС на основание
чл.45, ал.3 от ЗДДС.
3.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупкопродажба при описаните условия.
ВЯРНО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 38

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
КАМЕНО

Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на
поземлен имот от общинския поземлен фонд.
12………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от общинския поземлен
фонд.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на
Поземлен имот №051229 в землището на гр. Камено- общинска собственост
от полски път в друга територия, заета от селското стопанство :
Землище
Имот №
Площ От начин на В начин на трайно
дка
трайно
ползване
ползване
1. Гр. Камено 051229
0,243 “Полски път” “Друга територия,
заета от селското
стопанство”
2.Задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на
промяната на начина на трайно ползване на имота от “Полски път” в
“Друга територия, заета от селското стопанство”
в картата за
възстановената собственост чрез Общинската служба “Земеделие” гр.
Камено.
ВЯРНО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 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………………………………………………………………………………….
20………………………………………………………………………………….
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 15 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 І, кв.15 по плана на с.Черни връх, общ.Камено.
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 9.00 кв.м. в
кв.44 по плана на с.Тръстиково, общ.Камено.
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 14 кв.м. ид.ч.
от ПИ № 574, кв.107 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 12 кв.м. ид.ч.
от УПИ ХІ, кв.43 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
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 :
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-петно за разполагане на преместваем обект с площ 12.00 кв.м. в
УПИ І, кв.15 по плана на с.Черни връх, общ.Камено.
Начална тръжна цена-12.00 (дванадесет) лева, месечен наем, без
ДДС.
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.
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 9.00 кв.м. в
кв.44 по плана на с.Тръстиково, общ.Камено.
Начална тръжна цена-9.00 (девет) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-0.90 (деветдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 0.90 (деветдесет
стотинки) лева.
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 14 кв.м. ид.ч.
от ПИ № 574, кв.107 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-28.00 (двадесет и осем) лева, месечен наем,
без ДДС.
Стъпка на наддаване-2.80 (два лева и осемдесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 2.80 (два лева и
осемдесет стотинки) лева.
-петно за разполагане на преместваем обект с площ 12 кв.м. ид.ч.
от УПИ ХІ, кв.43 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-24.00 (двадесет и четири) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-2.40 (два лева и четиридесет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 2.40 (два лева и
четиридесет 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
№ 38
Днес 25.09.2014 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………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
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 15 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:
-общинско помещение, находящо се зад читалище ,,Просвета“
гр.Камено с площ 16.00 кв.м. за упражняване на търговска дейност и
услуги.
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 :
-общинско помещение, находящо се зад читалище ,,Просвета“
гр.Камено с площ 16.00 кв.м. за упражняване на търговска дейност и
услуги.
Начална тръжна цена-51.20 (петдесет и един лева и двадесет
стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.
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Стъпка на наддаване-5.10 (пет лева и десет стотинки) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 5.10 (пет лева и десет
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
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
14.Докладна записка относно получаване на предварително съгласие за
преминаване на трасе на нова ВЛ 400 кV от п/ст “Марица изток” до п/ст
„Бургас” през имоти общинска собственост.
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
получаване на предварително съгласие за преминаване на трасе на нова ВЛ 400
кV от п/ст “Марица изток” до п/ст „Бургас” през имоти общинска собственост.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава предварително съгласие за
преминаване на трасе на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Марица изток” до п/ст
„Бургас”през имоти общинска собственост, както следва:
- Регистър на засегнати имоти – Общинска публична
собственост - /2 имота/.
- Регистър на засегнати имоти – Стопанисвани от Общината /3 имота/.
- Регистър на засегнати имоти – Общинска частна собственост
- /55 имота/.
Регистрите с номерата на имотите, землищата, категория, площ, вид
собственост са дадени отделно в табличен вид.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУПпарцеларен план за обект: „Нов водопровод Ø90 мм за връзка на съществуващ
водопровод, собственост на „Андела” АД, със съществуващ водопровод на
„ВиК” ЕАД в землището на с.Черни връх, общ.Камено”.
16………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Нов водопровод
Ø90 мм за връзка на съществуващ водопровод, собственост на „Андела” АД, със
съществуващ водопровод на „ВиК” ЕАД в землището на с.Черни връх,
общ.Камено”.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Камено одобрява
ПУП – парцеларен план за обект: „Нов водопровод Ø90 мм за връзка на
съществуващ водопровод, собственост на „Андела” АД, със съществуващ
водопровод на „ВиК” ЕАД в землището на с.Черни връх, общ.Камено,
обл.Бургас” с дължина 561 м.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно искане от Иван Стоянов Кузманов вх.№9400-1206/17.07.2014г. за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна
инициатива за построяването на навес за съхранение на машини в собствения
двор.
17………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
искане от Иван Стоянов Кузманов вх.№94-00-1206/17.07.2014г. за изготвяне на
комплексен проект за инвестиционна инициатива за построяването на навес за
съхранение на машини в собствения двор.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, дава съгласие, при изготвянето на проекта
за ЧИ на ПУП за посоченото мероприятие в искането, да се промени и
уличната регулация засягаща улица с о.т. 12- 13 по ПУП на с.Русокастро.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно приемане на касовото изпълнение на
БЮДЖЕТ 2014г. към 30.05.2014г., Строителна програма към 30.06.2014г. и
актуализация на БЮДЖЕТ 2014г. и Строителна програма 2014г. на Община
Камено.
18………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2014г. към 30.05.2014г.,
Строителна програма към 30.06.2014г. и актуализация на БЮДЖЕТ 2014г. и
Строителна програма 2014г. на Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
І.Приема отчет за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2014г. към
30.06.2014г., както следва:
1.По прихода в делегираните от държавата дейности – 1 799 349 лв.
Приложение №1.
2.По прихода в местни дейности – 2 303 987 лв. Приложение №1.
3.По разхода в делегираните от държавата дейности – 1 799 349 лв.
Приложение №2.
4.По разхода в местните дейности – 2 208 546 лв. Приложение №4.
5.По разхода в държавните дейности, дофинансирани с местни
приходи – 95 441 лв. Приложение №3.
6.Строителна програма в размер на 709 829 лв. Приложение №5.
В т.ч. 108 979 лв. с целеви средства от субсидия
600 850 лв. с местни приходи
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7.Отчет за размера на приходите и разходите на извънбюджетните
сметки и фондове на Община Камено към 30.06.2014г.Приложение №6.
ІІ.Приема актуализация на БЮДЖЕТ 2014г., както следва:
1.По прихода в делегираните от държавата дейности – 4 372 403 лв.
Приложение №1.
2.По прихода в местни дейности 5 243 106 лв. Приложение №1.
3.По разхода в делегирана от държавата дейности – 4 372 403 лв.
Приложение №2.
4.По разхода в държавните дейности дофинансирани с местни
приходи – 478 939 лв. Приложение №3.
5.По разхода в местите дейности – 4 764 167 лв. Приложение №4.
6.Приема Строителната програма на Община Камено. Приложение
№5.
7.Приема Справка за извършване на актуализация в капиталовите
разходи, финансирани със средства от целева субсидия. Приложение №14.
8.Приема Справка за извършване на актуализация в капиталовите
разходи, финансирани със собствени бюджетни средства.Приложение №15.
9.Приема Справка за извършване на актуализация в капиталови
разходи, с източник за финансиране „Сметки за средства от ЕС”.
Приложение №16.
10.Приема актуализирания размер на Общинския дълг. Приложение
№11.
11.Приема Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 –Постъпления от продажба на общ.нефинансови
активи. Приложение №9.
12.Приема ПЛАН-СМЕТКА на основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ.
Приложение №7.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 38

КАМЕНО

Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
отдаване под наем на имот общинска собственост.
19………………………………………………………………………………...
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 15 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-кабинет № 19, находящ се на втори етаж в
поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
2.Да се проведe публичeн 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 :
-кабинет № 19, находящ се на втори етаж в поликлиника
гр.Камено с площ 17.16 кв.м.
Начална тръжна цена-17.16 (седемнадесет лева и шестнадесет
стотинки) лева, месечен наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване–1.70 (един лев и седемдесет стотинки) лева,
без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1.70 (един лев и
седемдесет 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
№ 38
Днес 25.09.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
19.Докладна записка относно избор на Комисия, която да изготви
предложение за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.
20………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно избор на Комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще
се предложат за съдебни заседатели.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 от
Наредба №1/03.02.2011г. за съдебните заседатели, Общински съвет Камено
избира Комисия в състав от 3 члена, които да изготвят предложенията за
лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели, а именно:
1. Стойка Димитрова Драганова
2. Жечка Тодорова Тодорова
3. Пламен Георгиев Иванов

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..
/Ст. Драганова/

