ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно отчет на общинската администрация за
административното обслужване на населението и за работата с писмата,
сигналите и жалбите на гражданите от Община Камено.
3….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
12…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет на общинската администрация за административното обслужване на
населението и за работата с писмата, сигналите и жалбите на гражданите от
Община Камено.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Отчета на общинската администрация
за административното обслужване на населението и за работата й с
писмата, сигналите и жалбите на гражданите от Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметство с.Кръстина,
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.
– 31.10.2014г.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
12…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Добринка Тодорова- Кмет на с.Кръстина,
общ.Камено относно отчет за дейността на Кметство с.Кръстина, 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. – 31.10.2014г.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметство
с.Кръстина 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.- 31.10.2014г.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4.Докладна записка относно отчет за дейността на Кметство с.Трояново,
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.-31.10.2014г.
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
12……………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Андон Николов- Кмет на с.Трояново, общ. Камено
относно отчет за дейността на Кметство с.Трояново, 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.-31.10.2014г.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността на Кметство
с.Трояново 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.-31.10.2014г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно приемане на Наредба за пожарната безопасност
на територията на Община Камено.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
12…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет Община Камено относно
приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община
Камено.
След направеното гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8 от Закона за нормативните
актове, Общински съвет Камено приема Наредба за пожарната
безопасност на територията на Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно постъпило заявление от Анелия Ангелова
Николова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
12…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
постъпило заявление от Анелия Ангелова Николова за прекратяване на
съсобственост между нея и Община Камено.
След
съвет

направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински

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 : 190
кв.м. ид.ч. от УПИ ХV-276 в квартал 43, по плана на с.Тръстиково,
общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1 800 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
Анелия Ангелова Николова, чрез продажба на общинската част от имота,
състояща се от 190 кв.м. ид.ч. от УПИ ХV-276 в квартал 43, по плана на
с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1 800 кв.м., на цена
1 140.00 (хиляда сто и четиридесет) лева, без ДДС, съгласно експертна
оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно предоставяне под аренда на земеделска земячастна общинска собственост, представляваща поземлени имоти №059043 и
№059044 в землището на с.Трояново, Община Камено.
8……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
12………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне под аренда на земеделска земя-частна общинска собственост,
представляваща поземлени имоти №059043 и №059044 в землището на
с.Трояново, Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг за отдаване под аренда на недвижими имоти‚ частна общинска
собственост за създаване и отглеждане на овощна градина от бадеми
както следва:
1.Поземлен имот № 059043, находящ се в землището на с. Трояново,
Община Камено с площ от 1,438 дка / Един дка четиристотин тридесет
и осем кв. м/
в местността “Изията ” с начин на трайно ползване
“Нива” от четвърта категория при граници и съседи: №059044- нива на
кметство село Трояново; №059048- др. жил. терен на кметство село
Трояново; №059042- нива на насл. на Ангел Атанасов Статев; №059041НМ извън регул. На Марийка Ташева Янева и др.
1.1.Началната тръжна цена за създаване и отглеждане на костилкови
овощни насаждения
е както следва:
1.1.1. От първата до четвъртата година – гратисен период.

=2=
1.1.2. От петата до седмата година – 30,00 лв. на дка за една
стопанска година.
1.1.3. От осмата до двадесетата година- 45,00 лв. на дка за една
стопанска година.
1.2. Общински съвет Камено определя гратисен период от първата
до четвъртата стопанска година.
Началната тръжна цена при провеждане на търга е 30,00 лв. на
дка
1.3. Начин на плащане: Плащането на годишната арендна цена за
всяка година след изтичане на гратисния период да става от 01.08. до
31.08. на предходната стопанска година.
1.4. Депозитът за участие в търга е 10,00 лв. на дка- 14,38 лв.
за целия имот.
1.5. Срокът на правото на ползване е 20/ Двадесет / стопански
години.
2.Поземлен имот № 059044, находящ се в землището на с. Трояново,
Община Камено с площ от 1,811дка / Един дка осемстотин и
единадесет кв. м/
в местността “Изията ” с начин на трайно ползване
“Нива” от четвърта категория при граници и съседи: №000083- др. жил.
терен на община Камено- чл. 18д; №059048- др. жил. терен на кметство
село Трояново; №059043- нива на кметство село Трояново; №059041- НМ
извън регул. На Марийка Ташева Янева и др.
2.1.Началната тръжна цена за създаване и отглеждане на костилкови
овощни насаждения
е както следва:
2.1.1. От първата до четвъртата година – гратисен период.
2.1.2. От петата до седмата година – 30,00 лв. на дка за една
стопанска година.
2.1.3. От осмата до двадесетата година- 45,00 лв. на дка за една
стопанска година.
2.2. Общински съвет Камено определя гратисен период от първата
до четвъртата стопанска година.
Началната тръжна цена при провеждане на търга е 30,00 лв. на дка.
2.3. Начин на плащане: Плащането на годишната арендна цена за
всяка година след изтичане на гратисния период да става от 01.08. до
31.08. на предходната стопанска година.
2.4. Депозитът за участие в търга е 10,00 лв. на дка- 18,11 лв.
за целия имот.
2.5. Срокът на правото на ползване е 20/ Двадесет / стопански
години.

=3=
ІІ. Общински съвет Камено възлага на кмета на общината да проведе
публичния търг
при горните условия.
ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
сключи договор за аренда със спечелилия търга арендатор за срок от 20
/Двадесет / стопански години .
За земеделски земи, отдавани под аренда не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно промяна на начина на трайно ползване на
поземлени имоти от общинския поземлен фонд.
9.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
12………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти 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
Поземлени имоти в землището на гр. Камено , отразени в Опис № 1
Опис №1
Землище
Имот № Площ Местност
От
В начин на
дка
начин
трайно
на
ползване
трайно
ползване
1. Гр. Камено 028297
0,251 Мерджемека “Нива” “Гробище”
2. Гр. Камено 028299
0,215 Мерджемека “Нива” “Гробище”
2.Задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на
промяната на начина на трайно ползване на имотите от “Нива” в
“Гробище” в картата за възстановената собственост чрез Общинската
служба “Земеделие” гр. Камено
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
10………………………………………………………………………………...
12……………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА 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 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 : 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-118 000.00 (сто и осемнадесет хиляди) лева,
без ДДС, съгласно експертна оценка.
Предложенията за наддаване в търга не могат да бъдат по-малки
от 10 % от първоначалната тръжна цена.

=2=
Депозитът за участие в търга е в размер на 11 800.00 (единадесет
хиляди и 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
№ 40
Днес 27.11.2014 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
с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас.
11………………………………………………………………………………...
12………………………………………………………………………………...
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 с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 8 гласа „ЗА“, 5 гласа
„ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено не приема докладна записка с вх.№61-01210/27.11.2014г. 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
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно бизнес план за дейностите „Разпределение и
снабдяване” с природен газ за регулаторен период 2015-2019г. и модел за
утвърждаване на цени на „Камено-газ” ЕООД.
12………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Петър Джумерски- Управител на „Камено-газ”
ЕООД относно бизнес план за дейностите „Разпределение и снабдяване” с
природен газ за регулаторен период 2015-2019г. и модел за утвърждаване на
цени на „Камено-газ” ЕООД.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, като едноличен собственик на капитала на
„Камено-газ” ЕООД гр.Камено, приема бизнес плана на Дружеството за
дейностите „Разпределение и снабдяване” с природен газ и модел за
утвърждаване на цени за регулаторен период 2015 – 2019 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес 27.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно общи условия по договорите за продажба и
пренос на природен газ на битови и стопански потребители, присъединени към
газоразпределителната мрежа на „Камено-газ” ЕООД.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Петър Джумерски- Управител на „Камено-газ”
ЕООД относно общи условия по договорите за продажба и пренос на
природен газ на битови и стопански потребители, присъединени към
газоразпределителната мрежа на „Камено-газ” ЕООД.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, като едноличен собственик на
капитала на „Камено-газ” ЕООД гр.Камено, приема общи условия по
договорите за продажба и пренос на природен газ на битови и стопански
потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа на
„Камено-газ” ЕООД.

ВЯРНО:

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

