ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно: Получаване на предварително съгласие за
преминаване на трасе на нови оптични кабелни линии „ТШ3 – І-93-08/ТШ3” и
„0807-0801/ТШ3 – 081” на Министерството на отбраната през имоти общинска
собственост.
2……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Получаване на предварително съгласие за преминаване на трасе на нови
оптични кабелни линии „ТШ3 – І-93-08/ТШ3” и „0807-0801/ТШ3 – 081” на
Министерството на отбраната през имоти общинска собственост.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава предварително съгласие за прекарване
на трасе на „Оптична кабелна линия „ТШЗ-1-93-08/ТШ3” линейна част”
през имоти общинска собственост в землището на с.Трояново, както
следва:
-ПИ 000220-полски път, общинска частна собственост
-ПИ 000301-полски път, общинска частна собственост
-ПИ 000332-дере, общинска частна собственост
2.Общински съвет Камено дава предварително съгласие за прекарване
на трасе на „Оптична кабелна линия „0807-0801/ТШЗ-081”, линейна част
през имоти общинска собственост в землището на с.Полски извор, както
следва:
-ПИ 000001-път-клас, общинска частна собственост
-ПИ 000022-полски път, общинска частна собственост
-ПИ 000057-полски път, общинска частна собственост
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
2.Докладна записка относно: Одобряване на задание и даване на разрешение
за изработване на самостоятелни ПУП-Парцеларен план за път и пътна връзка,
ЕЛ и ВиК проводи, захранващи поземлени имоти №076021 и №076022 в
м.”Дебелата кория” в землището на с.Черни връх, общ.Камено.
3…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
17………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на
самостоятелни ПУП-Парцеларен план за път и пътна връзка, ЕЛ и ВиК
проводи, захранващи поземлени имоти №076021 и №076022 в м.”Дебелата
кория” в землището на с.Черни връх, общ.Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
ОДОБРЯВА представеното задание и РАЗРЕШАВА изработване на
проект за три самостоятелни ПУП-Парцеларен план за път и пътна
връзка, ЕЛ и ВиК проводи, захранващи поземлени имоти №076021 и
№076022 в м.”Дебелата кория” в землището на с.Черни връх, общ.Камено.
Във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на осн. чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за
преминаване на трасето на новите електропровод и водопровод през
полски пътища, общинска собственост.
Всички разходи по изработването и съгласуване на проектите ще са за
сметка на Възложителите- Изабела Иванова Парашкевова и Радостин
Манолов Стойнов.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно: Заявление за одобряване на проект за „Частично
изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на УПИ І356 , ІІ356,
ХVІІІ355,356, ХVІІ355, и ІІІобщ. в квартал 39 и УПИ Іобщ., ІІобщ, ІІІобщ,.и ІV371 в квартал 38
и улица от о.т. 13 до о.т.32 по плана на село Русокастро, общ.Камено”, на
основание §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.
4…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………......
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление за одобряване на проект за „Частично изменение на ПУП-план за
регулация и застрояване на УПИ І356 , ІІ356, ХVІІІ355,356, ХVІІ355, и ІІІобщ. в квартал
39 и УПИ Іобщ., ІІобщ. ІІІобщ, и ІV371 в квартал 38 и улица от о.т. 13 до о.т.32 по
плана на село Русокастро, общ.Камено”, на основание §8, ал.2, т.3 от ПР на
ЗУТ.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Камено одобрява
проект за” Частично изменение на ПУП-план за регулация и застрояване
на УПИ І356 , ІІ356, ХVІІІ355,356, ХVІІ355, и ІІІобщ. в квартал 39 и УПИ Іобщ., ІІобщ.
ІІІобщ, и ІV371 в квартал 38 и улица от о.т. 13 до о.т.32 по плана на село
Русокастро, общ.Камено”, съгласно сините и червени черти, надписи и
щрихи на приложената към проекта графична част.
Обхвата на плана, площите, предназначението и градоустройствените
показатели на всички УПИ след промяната са следните: устройствена
зона-жилищна „Жм”; плътност на застрояване-40%; интензивност на
застрояване-1,2; минимално озеленяване-40%; характер на застрояваненискоетажно с Нмакс ≤ 10,00м. и начин на застрояване-свободно.
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Квартал 39:
-УПИ ХІХ356 е 3 537 кв.м. с предназначение-„за жилищно стр-во и гараж за
селскост.техника”;
-УПИ ХVІІ355 е 2 375 кв.м. с предназначение-„за жилищно строителство”;
-УПИ ІІІобщ. е 712 кв.м. с предназначение-„за жилищно строителство”;
-част от улицата, придаващо се към новия УПИ ХІХ356 – 274 кв.м.
Квартал 38:
-УПИ ІІобщ. е 710 кв.м. с предназначение –„за жилищно строителство”;
-УПИ ІІІобщ.е 915 кв.м.с предназначение-„за жилищно строителство”;
-УПИ ІV371 е 957 км.м. с предназначение-„за жилищно строителство”;
-придаваемо към улицата -262 кв.м.
Обявявам графичната част на проекта за неразделна част от решението на
ОбС Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински пасища,
мери и ливади за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние за стопанската 2015-2016 година.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне на свободните общински пасища, мери и ливади за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
на територията на Община Камено в съответствие с условията за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2015-2016
година.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено определя пасища, мери и ливади от
Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване под наем от
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на
община Камено за стопанската 2015- 2016 година.
1. ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Свободните мери, пасища и ливади за общо ползване за паша на селските
стада са описани в Приложение №1, колона 2.
Годните за паша мери, пасища и ливади е задължително да се ползват от
всички пасищни животни в населеното място.
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2.ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
Свободните мери, пасища и ливади за индивидуално ползване под наем от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани
пасищни селскостопански животни са описани в Приложение №1, колона 8.
ІІ. Общински съвет Камено дава съгласие да бъдат предоставени под
наем определените за индивидуално ползване пасища, мери и ливади на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.
ІІІ. Общински съвет Камено приема Годишен план за паша за
стопанската 2015- 2016 година , описан в Приложение №3
ІV. Общински съвет Камено определя Правила за ползване на мерите,
пасищата и ливадите от ОПФ при отглеждане на селскостопански животни
в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние за стопанската 2015- 2016 година.
1.ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА
 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят
предназначението на земята.
 Да опазват предоставените им имоти от ерозия, заблатяване,
засоляване и други увреждания.
 Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди.
 Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти.
 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни и други
отпадъци.
 Да не ограждат наетите мери, пасища и други площи.
 Да осигуряват свободен достъп до тях на всички пасищни животни,
отглеждани в населеното място.
 Наемателите нямат право да събират такса от собствениците на
пасищни животни, независимо от разходите, които са направили по
почистването им.
 Не се разрешава паленето на растителност в мерите, пасищата и
други площи, годни за паша.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно: Предоставяне чрез търг на свободните
общински площи – изоставени ниви и други терени, годни за паша на
селскостопански животни на територията на Община Камено за индивидуално
ползване от животновъди, в съответствие с условията за поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние.
6……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
17………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Предоставяне чрез търг на свободните общински площи – изоставени ниви и
други терени, годни за паша на селскостопански животни на територията на
Община Камено за индивидуално ползване от животновъди, в съответствие с
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено дава съгласие да се предоставят
други площи, подходящи за паша на селскостопански животни
за
стопанската 2015- 2016 след провеждане на търг.
1.Отдаването под наем на други площи- изоставени ниви и др.,
подходящи за пасищно отглеждане на селскостопански животни за
индивидуално ползване се извършва след провеждане на публичен търг
за следните имоти:
Землище с. Константиново
Имот №028001 с площ 41,942 дка, 4 категория в местността „Бельовите
круши“ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“
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Имот №028002 с площ 48,680 дка, 4 категория в местността „Бельовите
круши“ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“
Имот №028003 с площ 2,924 дка , 4 категория в местността „Бельовите
круши“ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“
Имот №028004 с площ 36,186 дка, 4 категория в местността „Бельовите
круши“ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“
Имот №028005 с площ 29,816 дка, 4 категория в местността „Бельовите
круши“ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“
Част от имот №028007 с площ 20,600 дка, целия с площ 31,600 дка, 4
категория в местността „Бельовите круши“ с начин на трайно ползване
„Изоставена нива“
Имот №000139 с площ 20,604 дка, 4 категория
с начин на трайно
ползване „Временно неизползваема нива“
Имот №000140 с площ 13,149 дка, 4 категория
с начин на трайно
ползване „Временно неизползваема нива“
Имот №000141 с площ 14,501 дка, 4 категория
с начин на трайно
ползване „Временно неизползваема нива“.
Землище с. Полски извор
Имот №000122 с площ 149,802 дка, 3 категория с начин на трайно ползване
„Изоставена нива;
Част от имот №000024 с площ 138,241 дка, целия с площ 139,041 дка, 3
категория с начин на трайно ползване“ Изоставена нива“;
Имот №000031 с площ 123,736 дка, целия с площ 139,336 дка, 3 категория с
начин на трайно ползване“ Изоставена нива“;
Имот №000041 с площ 191,992 дка, 3 категория с начин на трайно
ползване“ Изоставена нива“;
Имот №000244 с площ 104,982 дка, 4 категория с начин на трайно
ползване“ Изоставена нива“.
ІІ.Общински съвет Камено определя следните условия за провеждане
на публичните търгове:
1.Началната тръжна цена за други подходящи площи за пасищно
отглеждане на селскостопански животни е 7.00 лв. на дка за година за земи
от първа до седма категория и 6,00 лв. на дка за земи от осма до десета
категория, така както е определена цената за мерите и пасищата от
ОПФ определена от Общинския съвет.
2.Размерът на депозита за участие е 20% от началната тръжна цена,
умножена по площта на имота.
3.Стъпката на наддаване е 10 % от началната тръжна цена.
4.Имотите се отдават под наем за срок до 7 години.
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5.Право на участие имат собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на БАБХ.
Сключването на договора за наем не гарантира подпомагане на
земеделските производители.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя
от Общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, представляваща
поземлен имот №028013 в землището на с.Ливада, Община Камено.
7.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен
фонд – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №028013
в землището на с.Ливада, Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен търг
за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост
за създаване и отглеждане на овощна градина при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване, както следва:
1.Поземлен имот № 028013, находящ се в землището на с. Ливада,
Община Камено с площ от 108,368 дка / Сто и осем дка, триста шестдесет
и осем кв. м/ в местността “Среден връх ” с начин на трайно ползване
“Полска култура” при граници и съседи: №000089- полски път на община
Камено- полски пътища, дерета; №000031- полски път на община Каменополски пътища, дерета. Категорията на земята при неполивни условия е
четвърта.

=2=
1.1. Начална тръжна цена – 33.00 лв. на дка за година- 3 576,14 лв. за
целия имот на година.
Размерът на арендното плащане е както следва:
 от 1- та до 4- та година – гратисен период .
 от 5- та до 7- та година – 33.00 лв. на дка за година ‚ увеличен с
достигнатата арендна цена при наддаване на търга.
 от 8- та година до края на срока на договора 50.00 лв. на дка за
година‚ увеличен с достигната арендна цена при наддаване на търга.
1.2. Стъпка за наддаване- 3.30 лв. на дка- 357,61 лв. за целия имот.
1.3. Депозит за участие в търга - 10 лв. на дка- 1 083,68 лв. за целия
имот.
ІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
организира и проведе публичния търг и да сключи договор за аренда със
спечелилия търга арендатор като определи за какъв срок се сключва при
подписване на договора .
ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
сключи договор за аренда със спечелилия търга арендатор.
За земеделски земи, отдавани под аренда не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 48

КАМЕНО

Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно: Постъпило заявление от наследници на
Костадин Илиев Парушев за прекратяване на съсобственост между тях и
Община Камено.
8.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Постъпило заявление от наследници на Костадин Илиев Парушев за
прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 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 2015 година”, следният имот : 25 кв.м. ид.ч. от УПИ
VІІ-188 в квартал 30, по плана на с.Константиново, общ.Камено,
обл.Бургас, целият с площ 1 260 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
наследници на Костадин Илиев Парушев, чрез продажба на общинската
част от имота, състояща се от 25 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІ-188 в квартал 30,
по плана на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 1
260 кв.м., на цена 250.00 (двеста и петдесет) 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
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Валерий Иванович
Велчев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.
9.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Постъпило заявление от Валерий Иванович Велчев за прекратяване на
съсобственост между него и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 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 2015 година”, следният имот : 80 кв.м. ид.ч. от УПИ
ХІV-365 в квартал 34, по плана на гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ
830 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
Валерий Иванович Велчев, чрез продажба на общинската част от имота,
състояща се от 80 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІV-365 в квартал 34, по плана на
гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 830 кв.м., на цена 640.00
(шестстотин 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
№ 48
Днес 30.07.2015 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 с.Черни връх,
общ.Камено, обл.Бургас.
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
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 с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 16 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 2015
година”, следният имот : УПИ ІІІ-327 в квартал 48, целият с площ 790 кв.м. по
плана на с.Черни връх, 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 :
УПИ ІІІ-327 в квартал 48, целият с площ 790 кв.м. по плана на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-9 500.00 (девет хиляди и петстотин) лева, без
ДДС, съгласно експертна оценка.
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 950.00 (деветстотин и
петдесет) 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

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 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 с.Желязово,
общ.Камено, обл.Бургас.
11………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
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 с.Желязово, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 16 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 2015
година”, следният имот : УПИ VІ в квартал 35, целият с площ 3 540 кв.м. по
плана на с.Желязово, 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 :
УПИ VІ в квартал 35, целият с площ 3 540 кв.м. по плана на
с.Желязово, общ.Камено, обл.Бургас.
Начална тръжна цена-21 240.00 (двадесет и една хиляди двеста и
четиридесет) 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 2 124.00 (две хиляди сто
двадесет и четири) 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
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно: Даване на съгласие за кандидатстване на
Община Камено с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020г., Операция BG05M9OP001-1.002 „Активни”.
12………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Камено с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020г., Операция BG05M9OP001-1.002 „Активни”.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си Община Камено да
кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014 – 2020г., Операция BG05M9OP001-1.002
“Активни”.
2.Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с партньор по
проекта „Евроквалификационен център” АД.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно: Дофинансиране на паралелки под
минималния брой ученици за учебната 2015/2016 г.
13………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Дофинансиране на паралелки под минималния брой ученици за
учебната 2015/2016 г.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено определя сумата в размер на 7 500/седем
хиляди и петстотин/ лева за дофинансиране на паралелки под допустимият
минимум в учебните заведения на Общината за учебната 2015/2016г.
2.Средствата да бъдат използвани за веществена издръжка с цел
подобряване на условията за учебен труд.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно: Отпускане на финансова помощ на лицето
Елена Матева Банкова.
14………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Отпускане на финансова помощ на лицето Елена Матева Банкова.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2015 година
финансова помощ в размер на 1 000/хиляда/ лева на лицето Елена Матева
Банкова.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 122 – „Общинска
администрация” по § 42-14 в разхода на бюджета за 2015г., и по § 27-11
Такси административни услуги по прихода на бюджета за 2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно: Приемане на Концепция за пространствено
развитие на Община Камено за периода 2015 – 2025 година.
15………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Приемане на Концепция за пространствено развитие на Община
Камено за периода 2015 – 2025 година.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Концепция за пространствено развитие
на Община Камено за периода 2015 – 2025 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно: Определяне финансова помощ за празника
на с.Свобода.
16………………………………………………………………………………..
17………………………………………………………………………………..
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Определяне финансова помощ за празника на с.Свобода.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2015 година сумата
от 1000/хиляда/ лева финансова помощ за празника на с.Свобода.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 122 – „Общинска
администрация” по § 42-14 в разхода на бюджета за 2015г., и по § 27-11
Такси административни услуги по прихода на бюджета за 2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес 30.07.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно: Приемане на Отчета за касовото
изпълнение на Бюджет 2015г. към 30 юни 2015г., Строителна програма към 30
юни 2015г., извънбюджетни сметки и фондове и Актуализация на БЮДЖЕТ
2015г. и Строителна програма 2015г. на ОБЩИНА КАМЕНО.
17………………………………………………………………………………..
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2015г. към 30
юни 2015г., Строителна програма към 30 юни 2015г., извънбюджетни сметки и
фондове и Актуализация на БЮДЖЕТ 2015г. и Строителна програма 2015г. на
ОБЩИНА КАМЕНО.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І.Приема отчета за касовото изпълнение към 30.06.2015г. на БЮДЖЕТ
2015, както следва:
1.Приходи за държавни дейности 1 927 811 лв. Приложение №1.
2.Разходи за държавни дейности 1 927 811 лв. Приложение №2.
3.Приходи за местни дейности 1 934 855 лв. Приложение №1.
4.Разходи за местни дейности 1 840 280 лв. Приложение №4.
5.Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински средства
94 575 лв. Приложение №3.
ІІ.Приема отчета на Строителна програма към 30.06.2015г. Приложение
№5.
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ІІІ.Приема справка – отчет към 30.06.2015г. на извънбюджетните сметки.
Приложение №5а.
ІV.Приема актуализация на БЮДЖЕТ 2015, както следва:
1.По прихода в делегираните от държавата дейности 4 445 180 лв.
Приложение №1.
2.По прихода в местни дейности в размер на 4 059 524 лв. Приложение
№1.
3.По разхода в делегирана от държавата дейности 4 445 180 лв.
Приложение №2.
4.По разхода в държавните дейности, дофинансирани с местни приходи
218 309 лв. Приложение №3.
5.По разхода в местните дейности 3 841 215 лв. Приложение №4.
6.Утвърждава Строителната програма на Община Камено в размер на
952 726 лв., в т.ч. целеви 248 200 лв. Приложение №5.
7.Утвърждава Поименен списък за актуализиране на капиталовите
разходи, финансирани със средства от целева субсидия. Приложение №14.
8.Утвърждава Поименен списък за актуализиране на капиталовите
разходи, финансирани със собствени бюджетни средства. Приложение №15.
9.Утвърждава Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи. Приложение №9.
10.Утвърждава ПЛАН-СМЕТКА на основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ.
Приложение №7.
11.Утвърждава актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2015, 2016, 2017, 2018 г. Приложение №19 и Приложение №19а.

ВЯРНО:

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

