ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметство с.Русокастро,
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 кметството за периода
01.01.2014г.- 30.09.2014г.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Ганчев- Кмет на с.Русокастро,общ.Камено
относно отчет за дейността на Кметство с.Русокастро, 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 кметството за периода 01.01.2014г.- 30.09.2014г.
След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметство
с.Русокастро 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 кметството за периода
01.01.2014г.- 30.09.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметство с.Свобода,
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 на територията на кметството за периода 01.01.2014г.
– 30.09.2014г.
3….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Георгиев- Кмет на с.Свобода, общ.Камено
относно отчет за дейността на Кметство с.Свобода, 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 на
територията на кметството за периода 01.01.2014г. – 30.09.2014г.
След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на Кметство с.Свобода 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 на територията на кметството за периода 01.01.2014г.30.09.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметско наместничество
с.Константиново, 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. – 30.09.2014г.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Вълчо Стайков- Кметски наместник на
с.Константиново, общ.Камено относно отчет за дейността на Кметско
наместничество с.Константиново, 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. – 30.09.2014г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметско
наместничество
с.Константиново
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.- 30.09.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметско наместничество
с.Ливада, 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.-30.09.2014г.
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Ангел Радев- Кметски наместник на с.Ливада, общ.
Камено относно отчет за дейността на Кметско наместничество с.Ливада,
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.-30.09.2014г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметско
наместничество с.Ливада 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.-30.09.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметско наместничество
с.Вратица, 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 на територията на кметското наместничество за
периода 01.01.2014г.-30.09.2014г.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Илиана Христова- Кметски наместник на
с.Вратица, общ.Камено относно отчет за дейността на Кметско наместничество
с.Вратица, 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 на територията на кметското наместничество за
периода 01.01.2014г.-30.09.2014г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметско
наместничество с.Вратица 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 на територията на кметското
наместничество за периода 01.01.2014г.-30.09.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно участие в проект „Обществена трапезария”.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
участие в проект „Обществена трапезария”.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено разрешава участие на Община Камено във
финансирането на проекта с общински средства в размер на 1 132.00 лв.,
считано от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно предложение за избор на съдебни заседатели
за Окръжен съд/Районен съд – Бургас от Община Камено.
8……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС
Камено относно предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен
съд/Районен съд – Бургас от Община Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено избира за съдебни заседатели от Община
Камено следните лица:
1. Тодорка Динева Вълева – с.Винарско, общ.Камено
2. Милка Стефанова Иванова – гр.Камено
3. Магдалена Иванова Иванова – гр.Камено
4. Татяна Стефанова Йолдова – гр.Камено
5. Петкана Петрова Янакиева – с.Константиново, общ.Камено
6. Ренета Минчева Минчева – гр.Камено
7. Милка Николаева Димитрова – гр.Камено
8. Донка Николаева Димитрова – гр.Камено
9. Тихомир Иванов Радев – гр.Камено
10.Радослав Георгиев Иванов – гр.Камено

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно приемане план за действие на Община
Камено в изпълнение на Националната и Областната стратегии за интегриране
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение /2014-2020г./
9.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно приемане план за действие на Община Камено в изпълнение на
Националната и Областната стратегии за интегриране на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /20142020г./
След станалите разисквания с 12 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема план за действие на Община Камено
в изпълнение на Националната и Областната стратегии за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение /2014-2020г/, като от плана отпада точка 3.1.5
„Въвеждане на СИП по майчин език в училищата, заявили желание за
това”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 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 в землището на с.Трояново,
общ.Камено.
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 в землището на с.Трояново, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 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:
0.500 дка ид.ч. от ПИ № 052003 пасище, мера, находящ се в местността
,,Бааларе“ в землището на с.Трояново, общ.Камено.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот-публична общинска собственост за срок от 10 (десет) години при
начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
0.500 (петстотин кв.м.) дка ид.ч. от ПИ № 052003 (нула, пет, две, нула,
нула, три), представляващ пасище, мера.Категория на земята-седма.В местността
,,Бааларе“ в землището на с.Трояново, общ.Камено за разполагане на
телекомуникационни съоръжения.
Начална тръжна цена-210.00 (двеста и десет) лева, месечен наем, без ДДС
съгласно експертна оценка.
Стъпка на наддаване–21.00 (двадесет и един) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 21.00 (двадесет и един) лева.

=2=
В търга могат да участват лица притежаващи лицензия за изграждане,
поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт
GSM с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
нея.
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
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земячастна общинска собственост в землището на с.Русокастро, Община Камено за
отглеждане на пчелни семейства.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска
собственост в землището на с.Русокастро, Община Камено за отглеждане на
пчелни семейства.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот‚
общинска собственост за отглеждане на пчелни семейства
както
следва:
1.Част от Поземлен имот № 041013 / нула четири едно нула едно
три/, по проект за делба №041024 с площ от 1,000 дка /Един /, целият с
площ 854,730, находящ се в землището на с. Русокастро, Община Камено
с начин на трайно ползване ”Пасище с храсти”. Категорията на земята
при неполивни условия е девета при граници и съседи: №000186полски път на община Камено- полски пътища, №000185- път ІV кл. на
община Камено- път ІV клас; №041011- пасище с храсти на кметство с.
Русокастро; №041012- полски път на кметство с. Русокастро; №000257овцеферма на Държавен поземлен фонд- МЗГ; №041009- истор. местност на
кметство с. Русокастро; №041012- полски път на кметство с. Русокастро;
№041010- пасище с храсти на кметство с. Русокастро; №000185- път ІV кл.
на община Камено- път ІV клас; №000164- полски път на община Каменополски пътища; №000199- скала на община Камено- полски пътища;

=2=
№000251- скала на община Камено- полски пътища; №000254- скала на
община Камено- полски пътища; №000255- скала на община Каменополски пътища; №000256- скала на община Камено- полски пътища..
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 .
1.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка.
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 горепосочените
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 не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 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, находящ се в землището на
с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас.
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, находящ се в землището на с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас.
След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с 8
гласа „ЗА“, 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 2 гласа „ПРОТИВ” Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено не приема докладна записка с вх.№61-01195/20.10.2014г. 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 с.Ливада, общ.Камено,
обл.Бургас”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
13………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
19………………………………………………………………………………….
ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 10 гласа „ЗА“ и 4 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 № 018038 с площ 7.615 дка., находящ се в
землището на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас
2.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 018038 (нула, едно, осем, нула, три, осем), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.Категория на земята-четвърта.В
местността ,,Летище“, целият с площ 7.615 (седем дка шестстотин и
петнадесет кв.м.) дка.
Начална тръжна цена-7 600.00 (седем хиляди и шестстотин) лева,
без ДДС, съгласно експертна оценка.
Предложенията за наддаване в търга не могат да бъдат по-малки
от 10 % от първоначалната тръжна цена.
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Депозитът за участие в търга е в размер на 760.00 (седемстотин и
шестдесет) 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
№ 39
Днес 30.10.2014 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
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
14………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
След станалите разисквания и направеното поименно гласуване с 13
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 № 065017 с площ 118.179 дка., находящ се в
землището на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас
2.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 065017 (нула, шест, пет, нула, едно, седем), в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.Категория на земята-четвърта.В
местността ,,Калдаръм“, целият с площ 118.179 (сто и осемнадесет дка сто
седемдесет и девет кв.м.) дка.
Начална тръжна цена-177 268.50 (сто седемдесет и седем хиляди
двеста шестдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС, съгласно
експертна оценка.
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Предложенията за наддаване в търга не могат да бъдат по-малки от
10 % от първоначалната тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 17 726.85 (седемнадесет
хиляди седемстотин двадесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки) 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
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
14.Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на
поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Трояново.
15………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от общинския поземлен
фонд в землището на с.Трояново.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие да се промени начина
на трайно ползване от “Пасище с храсти “ в начин на трайно ползване
“Изоставена нива” на имот №107001 в землището на с. Трояново. Имотът е
общинска собственост с площ 49,954 дка с категория на земята при
неполивни условия четвърта, находящ се в местността “Ялма бунар” при
граници и съседи: №107002- пасище с храсти на общинска собственост- чл.
19, ал.1; №000332- дере на община Камено- полски пътища, дерета;
№000621- наводнена нива на община Камено; №000333- дере на община
Камено- полски пътища, дерета; №000268- полски път на община Каменополски пътища, дерета.
От имота са образувани имотите №107005; 107027; 107030;
107031; 107032; 107033.
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2.Задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на
промяната на начина на трайно ползване на имот №107001 от “Пасище с
храсти” в начин на трайно ползване “Изоставена нива” в картата за
възстановената собственост чрез Общинска служба “Земеделие” гр.
Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15.Докладна записка относно замяна на поземлен имот-частна общинска
собственост с имот, собственост на юридическо лице.
16………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
замяна на поземлен имот-частна общинска собственост с имот, собственост на
юридическо лице.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Да се включи в частта за имотите, предвидени за замяна в
“Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2014
година” следния имот:
Поземлен имот №051229 в землището на гр. Камено, частна общинска
собственост
с площ 0,243 дка с начин на трайно ползване “Др.
селскост. т.”. Границите и съседите на имота са както следва: №051228полски път на община Камено; №051227- ливада на “Булгатрансгаз” ЕАД;
№051230- полски път на община Камено; №051231- ливада на
“Булгартрансгаз”ЕАД;
№051023продуктопровод
на
“Булгартрансгаз”ЕАД; №051012- ведомствен път на “Булгартрансгаз”
ЕАД.
ІІ.Общински съвет Камено разрешава да се извърши замяна на
Поземлен имот №0051229, находящ се в землището на гр. Камено, частна
общинска собственост с площ 0,243 дка с начин на трайно ползване
“Др. селскост. т”.
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ІІІ. Общински съвет Камено разрешава замяната да бъде извършена с
Поземлен имот №051226 в землището на гр. Камено, собственост на
“Булгатрансгаз” ЕАД площ 0,344 дка. Категорията на земята при
неполивни условия е десета с начин на трайно ползване- “Ливада”.
Имотът се намира в местността “Сазлъка” при граници и съседи както
следва: №051228- полски път на община Камено; №051222- ливада на насл.
на Марийка Динева Добрева; №051223- ливада на Живка Райкова Петрова
и др.; №051230- полски път на община Камено; №051227- ливада на
“Булгартрансгаз” ЕАД.
ІV. Оценка на общинския имот:
1.Пазарната оценка на общински имот №051229 по КВС гр. Камено
е 300,00лв. ( Триста лева ).
2.Данъчната оценка на общински имот №051229 по КВС гр.
Камено е 2,20 лв. (Два лева и двадесет стотинки)
V.Оценка на имота на юридическото лице:
1.Пазарната оценка на имота на юридическото лице №051226 по
КВС гр. Камено е 300,00 лв. ( Триста лева ).
2.Данъчната оценка на имота на юридическото лице лица №051226 по
КВС гр. Камено е 1,50 лв. ( Един лев и 50 стотинки ).
VІ. Общински съвет Камено е съгласен определената пазарна
цена на общинския имот № 051229 по КВС с. Камено да бъде в размер на
300,00 лв. и пазарната цена на имот на юридическото лице №051226 по
КВС гр. Камено да бъде в размер на 300,00 лв.
VІІ.Страните
не дължат
сума за уравняване на определената
цена.
VІІІ.Разходите за подготвяне на процедурата по замяната на имотите да
се поемат от “Булгартрансгаз” ЕАД.
ІХ.Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да
издаде заповед за извършване на замяната и да сключи договор за
замяна.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно изменение на Решение на Общински съвет
Камено по седма точка на Протокол №35 от заседание, проведено на
26.06.2014г. за замяна на поземлен имот – частна общинска собственост с имот,
собственост на физически лица.
17………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изменение на Решение на Общински съвет Камено по седма точка на Протокол
№35 от заседание, проведено на 26.06.2014г. за замяна на поземлен имот –
частна общинска собственост с имот, собственост на физически лица.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Изменя се точка ІІІ. от Решение по седма точка на Протокол №35 от
Заседание на общински съвет Камено, проведено на 26.06.2014 г. като
същата придобива следната редакция:
От
“ ІІІ. Общински съвет Камено разрешава замяната да бъде извършена с
Поземлен имот №077011
в землището на с. Русокастро, собственост на
Станка Атанасова Янчева от гр. Бургас, Атанас Тодоров Желев от гр.
Средец и Васил Атанасов Желев от с. Катунци с площ 15,098 дка.
Категорията на земята при неполивни условия е шеста с начин на
трайно ползване “Полска култура”. Имотът се намира в местността
“Гробища ” при граници и съседи както следва: №077012- пасище с храсти
на кметство с. Русокастро; №000268- гробище на община Камено- полски
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пътища; №077010- полска култура на ЗКПУ “Русокастро”; №077013полска култура на Георги Атанасов Иванов; №000160- полски път на
община Камено- полски пътища.”
Да стане
ІІІ. Общински съвет Камено разрешава замяната да бъде извършена с
Поземлен имот №077011
в землището на с. Русокастро, собственост на
ЗКПУ “Русокастро” с. Русокастро - целия с площ 15,098 дка. Категорията
на земята при неполивни условия е шеста с начин на трайно ползване
“Полска култура”. Имотът се намира в местността “Гробища ” при
граници и съседи както следва: №077012- пасище с храсти на кметство с.
Русокастро; №000268- гробище на община Камено- полски пътища;
№077010- полска култура на ЗКПУ “Русокастро”; №077013- полска
култура на Георги Атанасов Иванов; №000160- полски път на община
Камено- полски пътища.
В останалата си част Решение на общински съвет Камено по седма
точка на Протокол №35 от заседание, проведено на 26.06.2014 г.
остава непроменено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно заявление от „РОСТЕР” ООД до Кмета на
Общината за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 000348 на
територията на бившия НХК, по КВС на гр.Камено.
18………………………………………………………………………………...
19………………………………………………………………………………...
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от „РОСТЕР” ООД до Кмета на Общината за разрешение за
изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 000348 на територията на бившия НХК, по КВС
на гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на „РОСТЕР” ООД
изработването на ПУП-ПРЗ за отреждането на имот 000348 по КВС на
гр.Камено, за „Площадка за дейности по събиране, предварително
третиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба
батерии и акумулатори, отпадъци от хартия и пластмаса, както и дейности
по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”
и ОДОБРЯВА представеното задание.
Предвижданията на ПУП-ПРЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки на изработения и приет ПУП „Лукойл
Нефтохим Бургас” АД.
ПУП-ПРЗ да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията
на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове.

=2=
ПУП да се изготви от името и за сметка на възложителите.
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
№ 39
Днес 30.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно даване на мандат за гласуване на решения
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.
19………………………………………………………………………………...
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
даване на мандат за гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК – Бургас.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено упълномощава Кмета на Община Камено
инж.Стефан Бонев- представител по Закон за водите на Общината в
Асоциацията по ВиК- Бургас, да гласува в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК –Бургас решения, както следва:
а) За приемане на решение за брак на излезли от употреба ДМА за
периода 2012 – 2013г. по изготвени от ВиК Бургас списъци;
б)За приемане на решение за сключване на договор за
стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и
съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите
срещу заплащане с ВиК Бургас по реда на чл.198п от Закона за водите и
чл.34 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по
водоснабдяване и канализация и предложения проекто – договор;
в) За приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на
Дръжвата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2015г. в рамките
на 10 000/ десет хиляди/ лева на основание чл.20 ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация.
г) За приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на Асоциацията
по ВиК – Бургас.

=2=
2.Определя инж.Тодор Петров – Заместник кмет на Община Камено
за представител на Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК
– Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Камено да участва лично
в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на
посочените решения.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………
/Ст. Драганова/

