ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно осигуряване средства за поемане пътни
разноски и заплащане процедури на деца със специфични образователни
потребности.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………........
15…………………………………………………………………………………….
20……………………………………………………………………………………
25…………………………………………………………………………………….
30…………………………………………………………………………………….
35…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
осигуряване средства за поемане пътни разноски и заплащане процедури на
деца със специфични образователни потребности.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си да се осигурят
10 000/десет хиляди/ лв. през финансовата 2014 г. за поемане пътните
разноски до гр.Бургас и обратно и средства за процедури на деца със
специфични образователни потребности от Общината.
2.В началото на учебната 2014/2015 г. да се извърши актуализация на
списъка на учениците със специфични образователни потребности.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.............................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно осигуряване през финансовата 2014г. средства
за функциониране паралелки под допустимия минимум.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
25…………………………………………………………………………………….
30…………………………………………………………………………………….
35…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
осигуряване през финансовата 2014г. средства за функциониране паралелки под
допустимия минимум.
След направеното поименно гласуване с 13 гласа „ЗА“
съвет

Общински

РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си през финансовата 2014г.
да се дофинансират паралелки под допустимия минимум, но не с по-малко
от 10 ученици с общо 3 662.00лв. следните училища:
а/СОУ „Христо Ботев” гр.Камено
- ХІ клас – 17 ученици – за 1 ученик

-

421.00 лв.

б/ОУ”Христо Ботев” с.Трояново
- V клас – 16 ученици – за 2 ученици
- VІІ клас-16 ученици – за 2 ученици
- VІІІ клас-15 ученика – за 3 ученици

-

1 533.00 лв.

в/НУ”Братя Миладинови” с.Кръстина
- ІІ клас – 14 ученици – за 2 ученици

-

1 708.00 лв.

=2=
- ІІІ клас – 15 ученици – за 1 ученик
2.В началото на учебната 2014/2015г. да се извърши актуализация, като
се спазят изискванията на Наредба №7/29.12.2000г.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно годишен отчет за 2013г. по изпълнението на
„Програма за управление на Община Камено за периода 2011-2015 година”.
4….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
25…………………………………………………………………………………….
30…………………………………………………………………………………….
35…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
годишен отчет за 2013г. по изпълнението на „Програма за управление на
Община Камено за периода 2011-2015 година”.
След станалите разисквания с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Годишния отчет за 2013г. на Кмета на
Община Камено по изпълнението на „Програмата за управление на
Община Камено за периода 2011-2015 година”.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:...........................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет Камено за периода м.юли 2013г. – м.декември 2013г.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
14…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
25…………………………………………………………………………………….
30…………………………………………………………………………………….
35…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода
м.юли 2013г. – м.декември 2013г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета на Кмета на Община Камено за
изпълнение решенията на Общински съвет Камено за периода м.юли 2013г.
– м.декември 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:...........................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет Камено и
неговите комисии за периода м.юли 2013г. – м.декември 2013г.
6…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………..
25…………………………………………………………………………………..
30…………………………………………………………………………………..
35…………………………………………………………………………………..
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода
м.юли 2013г. – м.декември 2013г.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема и одобрява отчета за дейността на
Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.юли 2013г. –
м.декември 2013 г.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:...........................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно приемане отчета на Сдружение на онкологично
болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2013 година.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
25…………………………………………………………………………………….
30…………………………………………………………………………………….
35…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Сдружение на онкологично болните „Надежда за
живот” гр.Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Сдружение на онкологично болните
«Надежда за живот» гр.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:...........................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно приемане отчета на Общинско сдружение с
нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2013 година.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………….
25…………………………………………………………………………………….
30…………………………………………………………………………………….
35…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Общинско сдружение с нестопанска цел „Пламък
на надеждата” гр.Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходена финансова помощ на Общинско сдружение с нестопанска цел
„Пламък на надеждата” гр.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:......................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно приемане отчета на Дружество на инвалида
„Лейди Даяна” гр.Камено за 2013 година.
9……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………..
35………………………………………………………………………………..
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Дружество на инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено
за 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“

Общински съвет

РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Дружество на инвалида „Лейди Даяна”
гр.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.........................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно приемане отчета на Териториална Съюзна
Организация на слепите гр.Бургас за 2013 година.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Териториална Съюзна Организация на слепите
гр.Бургас за 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Териториална Съюзна Организация на
слепите гр.Бургас през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:........................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно приемане отчетите на Клубовете на
пенсионера от Община Камено за 2013 година.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………..
35………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчетите на Клубовете на пенсионера от Община Камено за
2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчетите за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на пенсионерските клубове от
с.Тръстиково, с.Вратица, с.Желязово, с.Полски извор, с.Винарско,
гр.Камено, с.Русокастро, с.Константиново, с.Ливада, с.Черни връх и
с.Кръстина през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно приемане отчета на Председателят на
Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004-Камено” за 2013 година.
12………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Председателят на Сдружение „Съюз на
пенсионерите 2004-Камено” за 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Председателя на Сдружение „Съюз на
пенсионерите 2004-Камено” през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.......................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно приемане отчета на Клуб на учителитепенсионери „Христо Ботев” гр.Камено за 2013 година.
13………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Клуб на учителите- пенсионери „Христо Ботев”
гр.Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Клуб на учителите- пенсионери
„Христо Ботев” гр.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:....................
/К. Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно приемане отчетите на Тракийско дружество
„Одринска епопея” гр.Камено, Тракийско дружество с.Тръстиково, Тракийско
дружество „Георги Кондолов” с.Ливада и Тракийско дружество с.Полски извор
за 2013 година.
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчетите на Тракийско дружество „Одринска епопея”
гр.Камено, Тракийско дружество с.Тръстиково, Тракийско дружество „Георги
Кондолов” с.Ливада и Тракийско дружество с.Полски извор за 2013 година.
След направеното гласуване с 13 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Тракийско дружество „Одринска
епопея” гр.Камено през 2013 година.
2.Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Тракийско дружество с.Тръстиково
през 2013 година.
3.Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Тракийско дружество „Георги
Кондолов” с.Ливада през 2013 година.
4.Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Тракийско дружество с.Полски извор
през 2013 година.
ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:........................

/К.Балтаджиева/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно приемане отчета на Народно читалище
„Просвета- 1927г.” гр.Камено за 2013 година.
15………………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Народно читалище „Просвета- 1927г.” гр.Камено
за 2013 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Народно читалище „Просвета-1927г”
гр.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:........................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно приемане отчета на Народно читалище
„Съзнание 2009” с.Русокастро, Община Камено за 2013 година.
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Народно читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро,
Община Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Народно читалище „Съзнание 2009”
с.Русокастро, общ.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:........................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно приемане отчета на Народно читалище
„Просвета-1928г” с.Черни връх, Община Камено за 2013 година.
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Народно читалище „Просвета-1928г” с.Черни връх,
Община Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Народно читалище „Просвета-1928г”
с.Черни връх, общ.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
17.Докладна записка относно приемане отчета на Народно читалище
„Пробуда-1963” с.Константиново, Община Камено за 2013 година.
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Народно читалище „Пробуда-1963”
с.Константиново, Община Камено за 2013 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Народно читалище „Пробуда-1963”
с.Константиново, общ.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
18.Докладна записка относно приемане отчета на Фондация
„Русокастрон” за 2013 година.
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на Фондация „Русокастрон” за 2013 година.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Фондация „Русокастрон” през 2013
година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
19.Докладна записка относно приемане отчета на „Шах Бридж Клуб
Камено” гр.Камено за 2013 година.
20………………………………………………………………………………...
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на „Шах Бридж Клуб Камено” гр.Камено за 2013
година.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на „Шах Бридж Клуб Камено” гр.Камено
през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20.Докладна записка относно приемане отчета на СНЦ-Велоклуб „Златна
крепост” с.Русокастро, Община Камено за 2013 година.
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчета на СНЦ-Велоклуб „Златна крепост” с.Русокастро,
Община Камено за 2013 година.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на СНЦ – Велоклуб „Златна крепост”
с.Русокастро, общ.Камено през 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
21.Докладна записка относно приемане отчетите на Футболен клуб
„Бургос” с.Ливада, Футболен клуб „Русокастро” с.Русокастро и Футболен клуб
„Камено” гр.Камено за 2013 година.
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно приемане отчетите на Футболен клуб „Бургос” с.Ливада, Футболен
клуб „Русокастро” с.Русокастро и Футболен клуб „Камено” гр.Камено за 2013
година.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Футболен клуб „Бургос” с.Ливада през
2013 година.
2.Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Футболен клуб „Русокастро”
с.Русокастро през 2013 година.
3.Общински съвет Камено приема отчета за дейността, получената и
изразходвана финансова помощ на Футболен клуб „Камено” гр.Камено
през 2013 година.
ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
22.Докладна записка относно приемане на Наредба за управление на
отпадъците на територията на Община Камено.
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Камено.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отменя Наредбата за управление на
отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Камено,
приета с решение №39/29.07.2010 г.
2.Общински съвет Камено приема Наредба за управление на
отпадъците на територията на Община Камено.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
23.Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на Община Камено.
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения
ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на
Община Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Камено изменя и допълва Наредба за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и
общественото имущество на територията на община Камено / приета с
Решение по т.16 от Протокол № 20 от 2009 г./ , като в Глава трета
„Опазване на обществения ред” се създава нов раздел „Четири А” със
заглавие „Карти за паркиране на моторни превозни средства, превозващи
хора с увреждания” със следното съдържание:
Чл.30а. (1) Карта за паркиране на хора с трайни увреждания се
издава на лице с адрес на територията на община Камено (постоянен или
настоящ), което в резултат на анатомично, физиологично или психическо
увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по
начин и в степен, възможни за здравия човек и за което органите на
медицинската експертиза са установили степен на намалена
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работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50
на сто.
(2) Степента на трайно увреждане на лицата, се удостоверяват с
решение за освидетелстване на ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛКК.
(3) Картата за паркиране на хора с трайно увреждане се издава
от Кмета на общината по образец (Приложение към чл. 99а, ал. 1 от ЗДП),
съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от
Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.,
относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания и чл. 99а от
ЗДП.
Чл.30б. (1) Заинтересованите граждани подават в Центъра за
услуги и информация на гражданите в Община Камено заявление по
образец (Приложение № 1) с приложени:
- копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК или
ЦЕЛКК, и акт за раждане, когато се отнася за деца до 16-годишна възраст
(сверява се с оригинала при подаване на документите);
- актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.
- лична карта ( за децата копие от удостоверение за раждане) за сверяване на данните, след сверяване на информацията незабавно се
връща на лицето.
- нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не
се подава от хората с увреждания (за децата от техните родители)
(2) Изготвянето на картите се извършва от общинска
администрация в 14- дневен срок от постъпване на заявлението.
(3) Картата се валидизира с подпис на Кмета на общината или
изрично упълномощено от него лице и печат.
(4) Регистърът на издадените карти (на хартиен) и картотека, в
която се съхраняват подадените заявления се води от Главен счетоводител
в Дейност "Социални услуги и подпомагане”.
(5) Регистърът съдържа:
- пореден номер в регистъра - определя се по датата на
постъпване на заявленията;
- име, презиме и фамилия на лицето с увреждане;
- входящ номер и дата на заявлението;
- единен граждански номер;
- адрес на лицето с увреждане;
- номер и дата на издаване на експертно решение;
- сериен номер на издадена карта за паркиране на хора с
трайни увреждания;
- валидност на издадената карта - съобразно срока на
експертното решение.
(6) Серийният номер се формира по следния начин:
- цифри на текущата година;

- поредния номер от регистъра следван от малко средно тире.
/Пример за 2014 год.: 2014-1/
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(7) Срокът на валидност на картата съвпада със срока на
валидност на експертното решение за ТНР.
(8) Всяко лице с увреждания има право само на една карта,
независимо от броя автомобили, които притежава.
(9) При изтичане срока на валидност на картата, гражданите
подават нови, актуални документи по чл.30б, ал.1
(10) За услугата по издаване на картата, такса не се събира.
(11) При получаване на картата, правоимащото лице поставя
подпис под картата, след което тя се ламинира. При подаване на картата
от упълномощено лице, то взема картата и я връща за ламиниране след
поставяне на подпис от конкретния ползвател.
Чл.30в. (1) Видът на картата е определен в Приложение чл.
99а, ал. 1 от ЗДП
(2) Картата за преференциално паркиране на ППС,
превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм. и
широчина 148 мм.
(3) Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение
на белия знак за "инвалид", който е на тъмносин фон.
(4) Картите за преференциално паркиране задължително са
ламинирани.
(5) Полетата на предната и задната част на картата за
преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.
1. Лявата част отпред съдържа:
- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;
- дата на изтичане на картата за паркиране;
- серийния номер на картата за паркиране;
- името и печата на издаващия орган/организация.
2. Дясната част отпред съдържа:
- с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА
С УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък
шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;
- думите "Модел на Европейските общности" на български
език;
- като фон отличителния код на Република България - BG,
заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.
3. Лявата част на гърба съдържа:
- фамилията на притежателя;
- първото (първите) име (имена) на притежателя;
- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
- снимка на притежателя.
4. Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да
ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с
увреждания;
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- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната
част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с
цел проверка.
- Данните са на български език.
(6) Картите се поставят на долния десен ъгъл на предното
стъкло на автомобила по такъв начин, че предната страна на картата да е
ясно видима за проверка
(7) Картата е валидна на територията на цялата страна.
2. Възлага на кмета на община Камено да предприеме
необходимите действия по издаване на карти за паркиране на хора с
увреждания.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
24.Докладна записка относно участие в проект „Обществена трапезария”
25………………………………………………………………………………...
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 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 1 321.00лв.,
считано от 01.01.2014г. до 30.04.2014 г.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
25.Докладна записка относно отмяна на разрешение за настаняване в
земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на наследници с
възстановени имоти и настаняване в други имоти- общинска собственост
съгласно съдебни решения.
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
отмяна на разрешение за настаняване в земеделски земи от общинския
поземлен фонд /ОПФ/ на наследници с възстановени имоти и настаняване в
други имоти- общинска собственост съгласно съдебни решения.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено отменя свое решение от Заседание,
проведено на 20.09.2012 г., обективирано в Протокол №13/20.09.2012 г. по
тринадесета точка- ІІ. от дневния ред, което е със следното съдържание:
Тринадесета точка
ІІ. “Наследниците на Георгина Жекова
Шошлекова да бъдат настанени в следните имоти, частна общинска
собственост в землището на с. Вратица:
1.Имот №036044- /Нула три шест нула четири четири/- нива с площ 3,396
дка /Три дка, триста деветдесет и шест кв. м/ в землището на с. Вратица,
категория на земята при неполивни условия- четвърта. Имотът се намира
в местността “Мантарлък” при граници и съседи: №036009- полска

култура на “Росагрофон” ООД; №000102- жил. територия на село Вратица;
№036043- НМ извън регул. на Димитър Петров Димитров; №000102- жил.
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територия на село Вратица; №000088- полски път на община Каменополски пътища, дерета; №036021- полска култура на общинска земя- с.
Вратица.
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землище с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три). Цената на целия
поземлен имот №036044
е: 3,396 дка х 593,00 лв.= 2 013,83 лв. (Две
хиляди и тринадесет лв. и 83 стотинки).
2.Имот №038033- /Нула три осем нула три три/- нива с площ 4,000 дка /
Четири дка/ в землището на с. Вратица, категория на земята при
неполивни условия- четвърта. Имотът се намира в местността “Янаклък”
при граници и съседи: №038064- полска култура на “Братя Золумови”
ООД; №000123- полски път на общинска земя- с. Вратица; №000102- жил.
територия на села Вратица; №038035- полска култура на Георги Николов
Георгиев.
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землище с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три). Цената на целия
поземлен имот №038033
е: 4,000 дка х 593,00 лв.= 2 372,00 лв. (Две
хиляди триста седемдесет и два лв.).
3.Имот №043075- /Нула четири три нула седем пет/- нива с площ 4,806 дка
/Четири дка, осемстотин и шест кв. м/ в землището на с. Вратица,
категория на земята при неполивни условия- трета. Имотът се намира в
местността “Хаджийски път” при граници и съседи: Землищна граница;
№000003- полски път; №043076- полска култура на насл. на Иван Тодоров
Бояджиев; №043042- полска култура на общинска земя с. Вратица.
Средната цена на земеделските земи от трета
категория в
землището на
с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
675,00 лв. на дка (Шестстотин седемдесет и пет лв.). Цената на целия
поземлен имот №043075 е: 4,806 дка х 675,00 лв.= 3 244 лв. (Три хиляди
двеста четиридесет и четири лв.).
4.Имот №045006- /Нула четири пет нула нула шест/- нива с площ 14,788
дка / Четиринадесет дка, седемстотин осемдесет и осем кв. м/ в землището
на с. Вратица, категория на земята при неполивни условия- четвърта.
Имотът се намира в местността “Лонгоз” при граници и съседи: №000046-

дере на общинска земя с. Вратица; №045005- полска култура на Вълка
Петкова Пейчева; №045004- полска култура на Стоян Иванов Стоянов;
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№045003- полска култура на Марийка Николова Василева; №045002полска култура на Петър Костадинов Христов; №045001- полска култура
на Генка Янкова Дечева; №000063- полски път на община Камено- полски
пътища, дерета;
№045007- полска култура на Тодорка Хубенова Тодорова.
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землището на
с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три). Цената на целия
поземлен имот №038033 е: 14,788 дка х 593,00 лв.= 8 769,28 лв. (Осем
хиляди седемстотин шестдесет и девет лв. и 28 стотинки).
Цената на горепосочените имоти №036044; №038033; №043075;
№045006 е 16 399 лв.”
ІІ. Общински съвет Камено отменя свое решение от
Заседание, проведено на 18.12.2012 г., обективирано
в Протокол
№16/18.12.2012 г.по пета точка- ІІ. от дневния ред, което е със следното
съдържание:
Пета точка ІІ. “Общински съвет Камено разрешава
на
Наследниците на Георгина Жекова Шошлекова да бъдат настанени в
следните имоти, частна общинска собственост в землището на с. Вратица:
1.Имот №032001- /Нула три две нула нула едно/- полска култура с
площ 3,263 дка /Три дка, двеста шестдесет и три кв. м/ в землището на с.
Вратица, категория на земята при неполивни условия- четвърта. Имотът
се намира в местността “До село” при граници и съседи: №032026полска култура на Новак Стоянов Новаков; №000102- жил. територия
на село Вратица; №032030- полска култура на “С. И. Г” ООД; №000072полски път на община Камено- полски пътища, дерета;
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землище с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
593,00 лв. на дка. (Петстотин деветдесет и три). Цената на целия
поземлен имот №032001 е: 3,263 дка х 593,00 лв.= 1 934,96 лв. ( Хиляда
деветстотин тридесет и четири лв. и 96 стотинки).
2.Имот №036021- /Нула три шест нула две едно/- полска култура с
площ 1,240 дка /Един дка, двеста и четиридесет кв. м/ в землището на с.
Вратица, категория на земята при неполивни условия- четвърта. Имотът
се намира в местността “Мантарлък” при граници и съседи: №036020полска култура на Стоянка Добрева Петканова и др.; №000088- полски път

на община Камено- полски пътища, дерета; №036009- полска култура на
“Росагрофон” ООД .
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Средната цена на земеделските земи от четвърта категория в землище
с. Вратица от Информационна система ФЕРМА на Министерството
земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е 593,00 лв. на
дка. (Петстотин деветдесет и три). Цената на целия поземлен имот
№036021 е: 1,240 дка х 593,00 лв.= 735,32 лв. ( Седемстотин тридесет и
пет лв. и 32 стотинки).
Цената на горепосочените имоти №032001 и №036021 е 2 670,28 лв.”
ІІІ.Общински съвет Камено разрешава
на Наследниците
на Георгина Жекова Шошлекова да бъдат настанени в следните имоти,
частна общинска собственост в землището на с. Трояново:
1.Имот №084026 /Нула осем четири нула две шест/ с площ 12,355 дка
/Дванадесет дка триста петдесет и пет кв. м/ в землището на с. Трояново,
категория на земята при неполивни условия- четвърта. Имотът се намира
в местността “Джендема” при граници и съседи: №084051- нива на Васил
Костов Скутунов; №000012- полски път на община Камено- полски
пътища, дерета; №000183- полски път на община Камено- полски пътища,
дерета; №000328- дере на община Камено- полски пътища, дерета.
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землище с. Трояново от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
701,00 лв. на дка. (Седемстотин и един лв.). Цената на целия поземлен
имот №084026
е: 12,355 дка х 701,00 лв.= 8660,86 лв. (Осем хиляди
шестстотин и шестдесет лв. и осемдесет и шест ст. ).
2.Част от имот №099006 /Нула девет девет нула нула шест/ с площ
12,681 дка /Дванадесет дка шестстотин осемдесет и един кв. м/, целия с
площ 13,223 дка в землището на с. Трояново, категория на земята при
неполивни условия- четвърта. Имотът се намира в местността “Вълкова
каба” при граници и съседи: №099005- нива на насл. на Георги Искров
Кесяков, №000142- полски път на община Камено- полски пътища, дерета;
№099007- нива на Георги Иванов Парушев; №099021- нива на Петър
Апостолов Янков; №099020- нива на Красимир Стоянов Тодоров.
Средната цена на земеделските земи от четвърта
категория в
землище с. Трояноново от Информационна система ФЕРМА на
Министерството земеделието- общинска служба “Земеделие” гр. Камено е
701,00 лв. на дка (Седемстотин и един лв.). Цената на целия поземлен
имот №099006
е: 12,520 дка х 701,00 лв.= 8 889,38 лв. (Осем хиляди
осемстотин осемдесет и девет лв. и тридесет и осем ст. ).
Цената на горепосочените имоти №084026
и
№099006 с площ

25,036 е 17 550,24 лв.(Седемнадесет хиляди петстотин и петдесет лв. и
двадесет и четири ст.).
=5=
Цената на признатото и определено за възстановяване право на
собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне в землището на
с. Вратица с площ 26,000 дка на наследниците на Георгина Жекова
Шошлекова
е 17 550,00 лв.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
26.Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУППарцеларен план за „Външно ел.захранване на базова станция на Мобилтел
BGS 0268 в ПИ 065076” в местността „Калдъръм” землище с.Трояново,
общ.Камено, обл.Бургас с дължина на кабела 874.23 м.
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на ПУП- Парцеларен план за „Външно ел.захранване
на базова станция на Мобилтел BGS 0268 в ПИ 065076” в местността
„Калдъръм” землище с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас с дължина на кабела
874.23 м.
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план за
„Външно ел.захранване на базова станция на „Мобилтел” BGS 0268 в ПИ
065076”, местност „Калдъръм” землище с.Трояново, общ.Камено,
обл.Бургас с дължина на кабела 874.23м.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
27.Докладна записка относно освобождаване от такса битови отпадъци за
2014 година.
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
освобождаване от такса битови отпадъци за 2014 година.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО ДА ОСВОБОДИ ОТ ТАКСА
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ЗА 2014 г., СЛЕДНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД И ИЗВЪН РАЙОНИТЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ УСЛУГИТЕ НЕ СЕ
ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ОБЩИНА КАМЕНО:
1. „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”
АД,
БУЛСТАТ
812114069, седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8104; Земя и
сгради, находящи се в гр. Камено -територия Лукойл, партидни номера
812114069001,002,003,004,005,006,007,008, 5203F77; Искане вх.№ 69-00830/ 19.12.2013 г.
2. „ИНСТРОЙ” ЕООД, БУЛСТАТ 102681299, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл.88, вх.3, ет.7; Обекти на
територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партиден номер
102681299001.

-23. „ГЕЯ – 04”
ООД , БУЛСТАТ 102898705, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, територия „Лукойл Нефтохим Бургас” АД;
Сграда-административна, партиден номер 102898705001.
4. „КОМПЛЕКСНИ ЗАВАРАЧНИ УСЛУГИ БУРГАС” ООД,
БУЛСТАТ 812212008, седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
територия „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партиден номер
812212008001
5. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД,
БУЛСТАТ
121699202,
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров”
№ 42; Обекти на територията на „ Лукойл Нефтохим Бургас” АД,
партиден номер 121699202001,002.
6. „ПЕТРОЛ” АД, БУЛСТАТ 831496285, седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 43; Земя и сгради, находящи
се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД , партидни номера
5203F601, 5203F602.
7. „ПС ГРУП”
АД, БУЛСТАТ
102138691, седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Лайош Кошут” № 9А; обекти на територията
на
„
Лукойл
Нефтохим”
АД,
партиден
номер
102138691001,002,003,004,005; Искане вх. № 69-00-769/ 26.11.2013 г.
8. „ПМУ”
АД,
БУЛСТАТ
102226538, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 150; Земя и сгради,
находящи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД,
партидни номера 102226538001,002,003, 004; Искане вх.№ 69-00714/29.10.2013 г.
9. „ПЕЩЕРОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ”
ООД, БУЛСТАТ
102049506, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл.
18, вх.3, ет.6; обекти на територията на „Лукойл Нефтохим” АД,
партиден номер 102049506001; Искане вх. № 69-00-768 /26.11.2013 г.
10.„ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ”
ЕООД,
БУЛСТАТ
147134295, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Лазур”,
бл.48, вх.4, ет.2, ап.5; Обекти на територия на „ Лукойл Нефтохим”,
партиден номер 147134295001; Искане вх. № 69-00-767 /26.11.2013 г.
11.„ТОПЛИВО” АД, БУЛСТАТ
831924394, седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Солунска” № 2; Обекти на
територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партиден номер
831924394001.
12.„АКЗ-БУРГАС”
OOД, БУЛСТАТ 102778667, седалище и адрес
на управление: гр. Бургас; Сгради, находящи се на територията на
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партиден номер 102778667001.
13.„ХИМРЕМОНТСТРОЙ”
АД,
БУЛСТАТ 816089204, седалище
и адрес на управление: гр. София, бул. ”Тотлебен” 71; Сгради на

територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партидни номера
М0093_010228, М0116_00131.
-314. „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД, БУЛСТАТ
147221330, седалище и адрес на управление: гр. Бургас; Обекти,
находящи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партидни
номера 147221330001, 002, 003, 004, 005, 006.
15.„БУРГМАШИНЪРИ”
ЕООД , БУЛСТАТ 102727800, седалище и
адрес на управление: гр. Бургас; Земя и сгради, находящи се на
територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партиден номер
102727800001.
16.„АВЕС-94” АД ,
БУЛСТАТ
102082716, седалище и адрес на
управление: с.Черни връх, община Камено, област Бургас; Сбекти в с.
Черни връх, партидни номера 102082716001, 002, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019.
17.„АНДЕЛА”
АД,
БУЛСТАТ 102005285, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, кв. ”Победа”, ул. „Чаталджа” № 3; Обекти в
с.Константиново, партиден номер 102005285001.
18.„ЧИСТОТА” ЕООД, БУЛСТАТ 812198633, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Чаталджа” № 34; Обекти в с. Полски извор,
партиден номер 812198633001.
19.„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, БУЛСТАТ
115552190, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Христо
Данов” № 37; Сгради, находящи се във всички населени места в
общината, партидни номера 115552190001, 002,003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022,
023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037,
038, 039, 040, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 5203F396, 397, 398,
5203F1187, 1188, 1189, 1190; Искане вх. № 69-00-777/28.11.2013 г.
20.„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД,
БУЛСТАТ
812115210, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. „Гаров” № 2;
Обекти във всички населени места, партидни номера 812115210001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017,
018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032,
033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047.
21.„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”
ЕАД,
БУЛСТАТ
831160078,
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул „Фердинандова” № 3;
Обекти във всички населени места, партидни номера 831160078001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 5203F1207, 1208, 1209.
22.МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, БУЛСТАТ 000695324,
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий „ № 3;
Земя и сгради – освободени войскови имоти, находящи се в с.

Русокастро, с. Трояново и гр. Камено, партидни номера 5203F677,
М000055,56,57; Искане вх. №04-10-01/11.12.2013 г.

-423. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС,
БУЛСТАТ
000056757, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Петър”
№ 1; Земя, находяща се в с.Трояново, с. Константиново, с. Тръстиково, с.
Кръстина, с. Ливада, партидни номера 000056757014, 015, 016, 017, 018,
019, 020, 021, 022; Искане вх. № 06-00-01/ 02.01.2014 г.
24.„АНДЕЗИТ” ООД, БУЛСТАТ
812161713, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. ” Чаталджа”, № 3; Земя и сграда
– производствен обект, находящи се в с. Константиново, партиден номер
812161713001; Искане вх. №69-00-817/13.12.2013 г.
25.„АТИНА ИНВЕСТМЪНТС” АД, БУЛСТАТ 148145177, седалище и
адрес на управление: гр.Варна, ул.”Шипка” № 10, ет.4; Земя и сгради,
находящи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД,
партиден номер 148145177001; Искане вх. №69-00-791/03.12.2013 г.
26. „ТСМ – 3”
ООД БУРГАС, БУЛСТАТ 102880333, седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Александровска” № 94, ет.3; Обекти
на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, партиден номер
102880333001, 002.
27.„СПИКА”
ЕООД, БУЛСТАТ 812163319, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. ”Екзарх Йосиф” № 6; Обекти - цех за
безалкохолни напитки в с. Свобода, партидни номера 812163319001, 002.
28.„СТАН” ООД, БУЛСТАТ
102717090, седалище и адрес на
управление: гр. Камено, ул. ”Маршал Феодор Толбухин” №1; Земя и
сгради, находящи в гр. Камено, партиден номер М000240; Искане вх.
№ 69-00-815/11.12.2013 г.
29.„МЕТАЛКОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ” ООД, БУЛСТАТ 147200770,
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 39, вх. 2,
п.к. 27; Земя и сгради– кравеферма, находящи се в гр. Камено, партиден
номер 147200770001.
30.„БАНКА ДСК”
ЕАД,
БУЛСТАТ 121830616, седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Московска”19; Сграда - банков
офис, находящ се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД,
партиден номер 121830616002.
31.„МЕТАЛС ПЛЮС”
ЕООД, БУЛСТАТ 102911661, седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Дрин” № 3; Сгради - варов център,
находящи се в гр. Камено, на територията на „Лукойл Нефтохим
Бургас” АД, партиден номер 102911661001.
32.„ЦКЛ КЗУ” ООД,
БУЛСТАТ
102693942, седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, стопански двор „Христо Ботев” 5-ти
километър, парцел XIв; Земя и сгради - производствен обект, находящи

се в гр. Камено, на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД,
партиден номер 102693942001.

-533.„ОВЕРГАЗ СИ ЕН ДЖИ” АД, БУЛСТАТ 200469341, седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин” № 15, ет. 9, стая 902; Земя и
сгради - търговски обекти /метанстанция/, находящи се в гр. Камено,
ул. „Христо Ботев”, партиден номер 200469341001; Искане вх. №69-00805/10.12.2013 г
34. ЗКПУ „РУСОКАСТРО”, БУЛСТАТ 812116390, седалище и адрес
на управление: с. Русокастро; Земя и сгради, находящи се в с.
Русокастро, партидни номера 812116390003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025,027,
028, 1022503622001.
35.„БОРЕЛА” ЕООД, БУЛСТАТ 147156078, седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул. „Шейново” № 69; Земя - за изграждане на
нови зелени площи, находяща се в с. Черни връх, партидни номера
147156078001, 002; Искане вх. № 69-00-795/05.12.2013 г.
36.„ФЮЧЪР СПОТ”
ЕООД, БУЛСТАТ
175392046, седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Н.Вапцаров” № 6 ; Земя –
рибарници, находящи се в с. Константиново и с. Черни връх, партидни
номера 175392046001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010.
37.„СТОК - СТОЯН КИРЯЗОВ” ЕТ, БУЛСТАТ 040024621, седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл.98; Земя и сгради –
бензиностанция, находящи се в с. Черни връх, партиден номер М0000100614; Искане вх.№ 69-00-744/13.11.2013 г.
38.„СОЛАР БГ” ЕООД, БУЛСТАТ 147232298, седалище и адрес
на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 90А, ап. 19; Земя,
находяща се в с. Трояново, партиден номер 5203F450.
39.„КАМЕНО ИНОВЕЙШЪН” ЕООД,
БУЛСТАТ
201285846,
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Петър Парчевич” № 42,
ет. 8; Земя и сгради - фотоволтаична централа, находящи се в гр.
Камено, партиден номер 201285846001.
40.„ТОАН” ЕООД,
БУЛСТАТ
102871462, седалище и адрес на
управление: гр. Бургас,ул. „Стефан Стамболов” № 96; Земя и сгради производствени обекти, находящи се в с. Черни връх, партиден номер
102871462002; Искане вх. № 69-00-825/ 17.12.2013 г.
41.„КАМЕНО ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ” ЕООД,
БУЛСТАТ
201378880, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Петър
Парчевич” № 42, ет. 8; Земя и сгради - фотоволтаична централа,
находящи се в гр. Камено, партиден номер 5203F230.
42.„КАМЕНО ИНОВЕЪШЪН 1” ООД,
БУЛСТАТ
202153833,
седалище и адрес на управление София, ул. Петър Парчевич № 42, ет. 8,
земя и сгради фотоволтаична централа находящи се в Камено, партиден
номер 5203F687.

43.ОБЩИНА КАМЕНО – ДЕЙНОСТ „ПРОСВЕТА”, БУЛСТАТ
000057001, седалище и адрес на управление: гр. Камено, ул.
„Освобождение” № 101, всички училища и детски градини на
-6територията
на
община
Камено,
партидни
номера
М000293,295,296,297,299,300,301,303,305,306,310,311,312,314,315,330;
Искане вх. №93-00-1728/17.12.2013 г.;67-00-29/14.12.2013 г.; 67-0030/17.12.2013 г.; 67-00-31/17.12.2013 г.; 67-00-32/17.12.2013 г.
44.„МОНОЛИТ А.Д.” ЕООД, БУЛСТАТ 102649935, седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Славянска” № 4; Земя и сгради,
находящи се в с. Константиново и с. Полски извор, партидни номера
М000079,77,12; Искане вх. № 69-00-820/14.12.2013 г.
45.ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА, ОБЛАСТНО ПЪТНО
УПРАВЛЕНИЕ, БУЛСТАТ 0006950890186, адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Цариградска” №30; Земя, находяща се в гр. Камено,
партиден номер М0062-010131; Искане вх. №66-00-88/15.11.2013 г.
46.„СИ ЕМ ПИ” ЕООД, БУЛСТАТ 202260381, адрес на управление: гр.
София, ж.к. „Дружба” 283, вх. Б, ап. 2; Земя и сгради – производствени
обекти, находящи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД,
партиден номер 5203F2068.
47.СД „ГАРАНТ – ПП, ПРОДАНОВ, ПЕТРОВ И СИЕ”, БУЛСТАТ
812047599, адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Лазур”,бл.11; Земя и
сграда – производствен обект, находящи се в с. Черни връх, партиден
номер 5203F279; Искане вх. №69-00-778/28.11.2013 г.
II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО ДА ОСВОБОДИ ОТ ТАКСА
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2014 г. СЛЕДНИТЕ
ЮРИДИЧЕСКИ, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.71, Т.1 И ЧЛ. 8, АЛ. 5 И АЛ. 6
ОТ ЗМДТ, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ОБЩИНА КАМЕНО И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛИ ИСКАНИЯ:
1. НИКО РОЙДЕВ ВАРИМЕЗОВ, ЕГН 5308290483, адрес: гр. Камено,
ул. „Стара планина”32; Земя и сграда, находяща се в с. Трояново , ул.
„Кирил и Методий”19, партиден № 5308290483005; Искане вх. № 94-001089/23.07.2013 г.
2. ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА, ВАРИМЕЗОВА ЕГН 6110170539, адрес:
гр. Камено, ул. „Стара планина”32, Земя и сгради, находяща се в гр.
Камено, ул. „Никола Вапцаров”54, партиден № 5203Н1462, Искане вх.№
94-00-1087/23.07.2013 г.
3. ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА, ЕГН 6110160530, адрес: гр. Камено,
ул. „Христо Ботев”48, Земя и сгради, находяща се в гр. Камено, ул.
„Христо Ботев”50, партиден № 5203Н1677, Искане вх. № 94-001088/23.07.2013 г.
4. КУНКА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5403130911, адрес: гр. Несебър,
ул. „Еделвайс”1; Земя и сгради, находящи се в гр. Камено, ул. „Г.

Кондолов”4, партиден номер 5203Н1891; Искане вх. № 94-001497/27.09.2013 г.
5. ИВАН НИКОЛОВ ТЮФЕКЧИЕВ, ЕГН 4207040740, адрес: гр. Бургас,
к-с „Славейков”, бл.40, вх.6, ет.1, Земя и сграда, находящи се в с.
Русокастро, ул. „Тодор Грудов”10, партиден номер 5203Н539, Искане вх.
№ 94-00-1514/01.10.2013г.
6. МИЛКА ЯНКОВА ВИДЕВА, ЕГН 4706070857, адрес: гр. Бургас, ул.
„Шейново”74, ет.3, Земя и сграда, находящи се в с. Русокастро, ул.
„Георги Бенковски”6, партиден номер 4706070857002, Искане вх. № 9400-1576/10.10.2013г.
7. ДАНКА МИХАЙЛОВА ДРАГАНОВА, ЕГН 4704120558, адрес:
гр. Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”55, вх. 3, ет. 6, ап. 21, Земя и
сгради, находящи се в с. Русокастро, ул. „Ат. Манчев”22, партиден номер
4904157153001; Искане вх. № 94-00-1593/15.10.2013 г.
8. ДАРИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА, ЕГН 6506250536, адрес: гр.
Мадан, ул.”П. Хилендарски”18, вх.Б, ет.3, ап.27, Земя, находяща се в с.
Полски извор, партиден номер 6506250536003, Искане вх. № 94-001636/18.10.2013 г.
9. АНИТА ТЕНЕВА ГОЧЕВА, ЕГН 7404190591, адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 2, ет. 9, ап. 52, Земя и сгради, находящи се в гр.
Камено, ул. „Г. Кондолов”43, партиден номер 7404190591003, Искане вх.
№ 94-00-1667/23.10.2013 г.
10. ХРИСТО ИВАНОВ БЪЧВАРОВ, ЕГН 4407040542, адрес: гр. Камено,
ул. „Неделчо Камбов”2, Земя и сгради - търговски обекти, находящи се в
гр. Камено, ул. „Неделчо Камбов”2, партиден номер 4407040542002;
Искане вх. № 94-00-1678/24.10.2013 г.
11. ТЕНЮ СТЕФАНОВ ТЕНЕВ, ЕГН 4605050765, адрес: гр. Бургас, к-с
„Лазур”, бл.79, вх. Д, ет.1; Земя и Земя и сграда, находящи се в гр.
Камено, ул. „Освобождение”143, партидни номера 4605050765003,
4605050765002; Искане вх. № 94-00-1696, 94-00-1697/28.10.2013 г.
12. КАТЕРИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 2903090494, адрес: гр.
Бургас, к-с „М. Рудник”, бл.46, вх.9, ет. 7, Земя, находяща се в с,
Русокастро, ул. „Иван Вазов”14, партиден №2903090494002; Искане вх.
№ 93-00-1376/29.10.2013 г.; Земя и сгради, находящи се в с. Русокастро,
ул. „Иван Вазов”14, партиден №2903090494001; Искане вх. № 93-00137/29.10.2013 г.
13. РАДКА ДИМИТРОВА ЗАГОРЧЕВА, ЕГН 3804060471, адрес: с.
Русокастро, ул. „Цв. Радойнов”51, Земя, находяща се в с. Русокастро,
партиден №3804060471003, 004, Искане вх. № 94-00-1701/29.10.2013 г.
14. СД „СТАМАТОВИ ГСН СИЕ”, БУЛСТАТ 102092767, адрес: с.
Трояново, ул. „Добри Чинтулов”5; Земя и сгради 9 селскостопански
обекти, находящи се в с. Трояново, Стопански двор, партидни номера
102092767001,002; Сгради, находящи се в с. Трояново, Стопански двор,
партидни номера 102092767003,004,005,006; Искане вх. № 69-00715/30.10.2013 г.

-815. КАНА МИТЕВА МИНЕВА, ЕГН 4503180914, адрес: гр. Камено, ул.
„Г. Кондолов”41, Земя и сгради, находящи се в гр. Камено, ул. „Вит”8,
партиден номер 4503180914002; Искане вх. № 94-00-1753/06.11.2013 г.
16. ТОДОРКА МИНЧЕВА ХРИСТАКИЕВА, ЕГН 4908070473, адрес: гр.
Бургас, ж. к. „Меден рудник”, бл. 403, вх. А, ет. 4; Земя и сгради,
находящи се в с. Трояново, ул. „Хаджи Димитър”12, партиден номер
5812150772001; Искане вх. № 94-00-1765/07.11.2013 г.
17. СТОЯНКА ТОНЕВА ЛАПЧЕВА, ЕГН 3808260457, адрес: гр. Бургас,
ж. к. „Славейков”, бл.68, вх. 3, ет. 7; Земя, находяща се в с. Черни връх,
партиден номер 3808260457003; Искане вх. №94-00-1764/07.11.2013 г.
18. НЕЙЧО ЗАХАРИЕВ ХУБЕНОВ, ЕГН 4802220700, адрес: гр. Бургас,
ж. к. „Славейков”, бл. 28, вх. 6, ет.1; Земя и сграда, находяща се в с.
Вратица, партиден номер 5005200696001; Искане вх. № 94-001778/08.11.2013 г.
19. ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 5003280440, адрес: гр. Бургас, ж.
к. „Меден рудник”, бл. 68, вх. 4, ет. 3; Земя и сгради, находящи се в гр.
Камено, ул. „Струма”3, партиден номер 5003280440001; Искане вх. №
94-00-1782/11.11.2013 г.
20. АНКА ДИНЕВА ГОСПОДИНОВА, ЕГН 4612010750, адрес: гр.
Бургас, ж. к. „Славейков”, бл. 12, вх.5, ет. 1; Земя и сгади, находящи се в
с. Ливада, партиден номер 5203Н2040; Искане вх. № 94-001785/11.11.2013 г.
21. „ПЕТРОЛ” АД, БУЛСТАТ 831496285, адрес на управление: гр.
София, бул. „Черни връх”43; Земя и сграда – бензиностанция, находяща
се в гр. Камено, ул. „Христо Ботев”, партиден номер М0194-010323;
Искане вх. № 69-00-742/12.11.2013
22. ИВАН МИХАЛЕВ ЖЕЧЕВ, ЕГН 3701170825, адрес: с. Трояново, ул.
„Николай Лъсков”3; Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи
се в с. Трояново, стопански двор, партиден номер 3701170825002; Искане
вх. № 94001829/14.11.2013
23. ТИХОМИР ПЕНЕВ СТОЯНОВ, ЕГН 8007100449, адрес: гр. Камено,
ул. „Осъм” №9; Сграда – апартамент, находящ се в гр. Камено, ул.
„Оборище”, бл. 1, вх. 1, ет. 3, ап.7, партиден номер 8007100449001;
Искане вх. № 94-00-1838/15.11.2013 г.
24. ГРУДИ ТЕНЕВ ГРУДЕВ, ЕГН 5607240508, адрес: гр. Камено, ул.
„Дунав”3; Земя и сгради, находящи се в гр. Камено, ул.”Вит”24,
партиден номер 5607240508001; Искане вх. №94-00-1839/15.11.2013 г.;
Земя и сграда, находящи се в гр. Камено, ул. „Дунав”5, партиден номер
5203Н80; Искане вх. № 94-00-1840/15.11.2013 г.
25. „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД СОФИЯ – ПТП ПЛОВДИВ,
БУЛСТАТ 175403856, седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Иван Вазов”3; Сграда – локомотивно депо, находяща се в района на гара
„Дружба”, партиден номер 5203F918; Земя и сграда – ВР цех за ремонт

-9на цистерни, находящи се в района на гара „Дружба”, партиден номер
5203F41; Искане вх. № 69-00-757/19.11.2013 г.
26. ДЕЯН ДИМИТРОВ РУСИНОВ, ЕГН 7408030441, адрес: гр. Бургас,
ж. к. „Зорница”, бл. 12, ет. 6, ап. 32; Земя и сгради, находящи се в гр.
Камено, ул. „Освобождение” №73, партиден номер 7408030441003;
Искане вх. №94-00-1867/19.11.2013 г.
27. ИВАН ЙОВЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН 6004240504, адрес: гр. Айтос, ул.
„Братя Миладинови” 17; Земя и сграда – селскостопански обект,
находящи се в с. Вратица, партиден номер 6004240504003; Искане вх. №
94-00-1888/21.11.2013 г.
28. ЕТ „ЖЕЛЯЗКО ДРАГОВ”, БУЛСТАТ 102076300, адрес: гр. Бургас,
ж. к. „Възраждане”, бл. 16, вх. Е, ет. 1; Сгради, находящи се в с.
Тръстиково, партиден номер 102076300001; Земя и сграда –
производствен обект, находящи се в с. Тръстиково, партиден номер
102076300002; Искане вх. № 69-00-762/21.11.2013 г.
29. КООПЕРАЦИЯ „ВККЧЗС – АГРОИНВЕСТ”, БУЛСТАТ
102044203, адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сливница”34; Сграда –
трети етаж, находяща се в гр. Камено, ул. „Н. Камбов”1, партиден номер
М000043_05033; Искане вх. № 69-00-774/27.11.2013 г.
30. ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕГН 5309060464, адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков”, бл.32, вх. 1; Земя и сгради, находящи се в с.
Русокастро, ул. „Странджа”9, партиден номер 5309060464003; Искане вх.
№94-00-1948/27.11.2013 г
31. СД „ТУНДЖА 91 – ГЕОРГИЕВИ СИЕ”, БУЛСТАТ 020445538,
адрес на управление: с. Полски извор; Земя и сгради – селскостопански
обекти, находящи се в с. Полски извор, партидни номера 020445538002,
003 5203F141; Искане вх. №69-00-773/27.11.2013 г.
32. КЪНЧО ДИМИТРОВ АНДОНОВ, ЕГН 6508130566, адрес: гр. Бургас,
к-с „Славейков”, бл.21, вх. 1; Земя и сграда – селскостопански обект,
находящи се в с. Трояново, партиден номер 6508130566002; Искане вх.
№94-00-19-52/28.11.2013 г.
33. АНГЕЛ ХРИСТОВ КОНДОВ, ЕГН 6112290507, адрес: с. Тръстиково;
Земя и сграда – селскостопански обект, находящи се в с. Тръстиково,
партиден номер 6112290507003; Искане вх. №94-00-1954/28.11.2013 г.
34. ЗКПУ „ЕДИНСТВО”, БУЛСТАТ 812106268, адрес на управление: с.
Тръстиково; Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи се в с.
Тръстиково, партидни номера М000230,231,232,233; Искане вх. №94-001955/28.11.2013 г.
35. МАРИЯ КАРЧЕВА ЯНОВА, ЕГН 6807260479, адрес: гр. Камено, ул.
„Царевец”39; Сграда - селскостопански обект, находящ се в гр. Камено,
партиден номер 6612080540005; Искане вх. №94-00-1956/28.11.2013 г.
36. ДИНКО ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5107150540, адрес: гр. Бургас,
к-с „Меден рудник”, бл. 411, вх. 4, ет.3; Земя и сгради, находящи се в с.

-105107150540002;

Ливада, партиден номер
Искане вх. №94-001958/28.11.2013 г.
37. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН 6505300648, адрес: гр. Бургас, ул.
„Константин Величков”29, вх. Д, ет. 5; Сграда, находяща се в гр. Камено,
ул. „Н. Камбов”1, партиден номер 6505300648001; Искане вх. №94-001959/28.11.2013 г.
38. ДИАНА АТАНАСОВА НЕЙКОВА, ЕГН 6401270916, адрес: гр.
Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 81, вх. А, ет. 4; Земя и сграда, находящи се в
гр. Камено, ул. „П. Хилендарски” 8, партиден номер 5203Н2094; Искане
вх. №94-00-1961/29.11.2013 г.
39. „ИРИГМА” ЕООД, БУЛСТАТ 175214460, адрес на управление: гр.
София, р-н „Лозенец”, ул. „Якубица”19, ет. 5; Земя, находяща се в с.
Черни връх, партиден номер М000025-090318; Искане вх. №69-00779/29.11.2013 г.
40. ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА, ЕГН 5202210851, адрес: гр.
Бургас, к-с „Меден рудник”, бл. 448, вх. В, ет.4; Земя и сграда,
находящи се в с. Константиново, партиден номер 5202210851001; Искане
вх. №93-00-1571/02.12.2013 г.
41. ЙОРДАНА БОРИСОВА ПАНЕВА, ЕГН 3601080754, гр. Бургас, к-с
„Лазур”, бл. 52, вх. 1, ет.4; Земя и сграда, находящи се в с. Русокастро,
партиден номер 3601080754003; Искане вх. №94-00-1973/02.12.2013 г.
42. ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ШЕЙТАНОВА, ЕГН 4703060557, гр.
Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров”3; Земя и сграда, находящи се в с.
Тръстиково, партиден номер 4703060557006; Искане вх. №94-001974/02.12.2013 г.
43. „ЕНЕРГИЯ БГ БУРГАС” ЕООД, БУЛСТАТ 201900015, адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Батак”19; Земя и сграда – производствен
обект, находящи се в с. Константиново, партиден номер 5203F795;
Искане вх. №69-00-787/02.12.2013 г.
44. „УАЙДЪР РИЪЛ ИСТЕЙТС” ЕООД, БУЛСТАТ 147051942, адрес на
управление: с. Ахелой, общ. Поморие; Земя, находяща с в с. Черни връх,
партиден номер 147051942001; Искане вх. №69-00-788/02.12.2013 г.
45.СТЕФАН ИЛИЕВ КОЛАКСЪЗОВ, ЕГН 7106110763, адрес: гр. Бургас,
к-с „Меден рудник”, бл. 473, вх. В, ет.1; Земя и сграда, находящи се в с.
Константиново, партиден номер 7106110763002; Искане вх. №94-001980/03.12.2013 г.
46. ИВАН ДИМИТРОВ БАЛЕВ, ЕГН 5801200640, адрес: гр. Бургас, к-с
„Славейков”, бл. 86, вх.1, ет.4; Земя, находяща се в с. Трояново, партиден
номер 5801200640001; Искане вх. №94-00-1983/03.12.2013 г.
47. ВАЛЕНТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЕГН 6201190475, адрес:
гр. Камено, ул. „Х. Димитър”12; Земя, находяща се в с. Ливада, партиден
номер 6110010504002; Искане вх. №94-00-1988/03.12.2013 г.; Сграда –
апартамент, находящ се в гр. Камено, ул. „Х. Димитър”, бл. 4, вх. Б, ет. 3,
партиден номер 6110010504001; Искане вх. №94-00-1989/03.12.2013 г.

-1148. АЛИНА АНАТОЛИЕВНА УРУМОВА, ЕГН 5001190476, адрес: гр.
Камено, ул. „Оборище”12; Сграда – апартамент, находящ се в гр.
Камено, ул. „Д. Благоев”, бл. 8, ап.3, партиден номер 5001190476001;
Искане вх. №94-00-1990/03.12.2013 г.
49. РОСИЦА СТАМАТОВА ВЪТЕВА, ЕГН 4811210556, адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков”, бл. 25, вх.3, ет.4; Земя и сгради, находящи се в
с. Винарско, ул. „П. Волов”26, партиден номер 4811210556002; Искане
вх. №94-00-2003/05.12.2013 г.
50. МАРИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7407270704, адрес: с. Винарско,
ул. „П. Волов”25 А; Земя и сгради, находящи се в с. Винарско, ул.
„Кирил и Методий”89, партиден номер 74072704001; Искане вх. №94-002004/05.12.2013 г.
51. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ЕГН 5408270665, адрес: с.
Черни връх; Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи се в с.
Полски извор и с. Черни връх, партидни номера 5408270665001,003,004,
5203Н148, 5203Н550; Искане вх. №94-00-2005/05.12.2013 г.
52. ИВАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ, ЕГН 4502060560, адрес: с. Черни
връх; Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи се в с. Полски
извор, партидни номера 4502060560004,005, 5203Н709; Искане вх. №9400-2007/05.12.2013 г.
53. ПЕНКА ДРАГИЕВА КОСТАДИНОВА, ЕГН 5901060599, адрес: гр.
Камено, ул. „Републиканска”, бл. 3, вх. Б; Сграда – нежилищна,
находяща се в гр. Камено, ул. „Вит”, партиден номер 5901060599006;
Искане вх. №94-00-1972/02.12.2013 г.
54. ЙОРДАН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН 3510100886, адрес: с.
Винарско, ул. „Хан Аспарух”29; Земя и сгради, находящи се в с.
Винарско, ул. „Г. Хардалов”4, партиден номер 3510100886004; Искане
вх. №94-00-2002/05.12.2013 г.
55. СТОЯН ДИМИТРОВ МАРИНОВ, ЕГН 4902130549, адрес: с.
Желязово; Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи се в с.
Трояново и с. Русокастро, партидни номера 4902130549006,007,008;
Искане вх. №94-00-2008/05.12.2013 г.
56. НЕДА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА, ЕГН 3502250912, адрес: гр.
Бургас, ул. „Хан Аспарух”, ет.3; Земя и сгради, находящи се в с.
Русокастро, ул. „Оборище”36, партиден номер 5203Н703; Искане вх.
№94-00-2033/09.12.2013 г.
57. МАГДАЛЕНА ЗЛАТИНОВА КРЪСТЕВА, ЕГН 7402180911, адрес:
гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 161, вх. Б, ет. 1; Земя и сгради, находящи
се в гр. Камено, ул. „М. Горки”8, партиден №7402180911001; Искане вх.
№94-00-2031/09.12.2013 г.
58. ХРИСТО МАРКОВ МАРКОВ, ЕГН 7211150548, адрес: гр. Бургас, к-с
„Славейков”,бл.35, вх. 4, ет. 5; Земя и сгради, находящи се в гр. Камено,
ул „Комсомолска”4, партиден номер 7211150548001; Искане вх. №94-002009/05.12.2013г.

-1259.„ИГНАТОВИ” ООД, БУЛСТАТ 102913598, адрес на управление: гр.
Бургас, бул. „Демокрация”; Земя и сгради – производствени и търговски
обекти, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение”65, партидни
номера 102913598001,002,003; Искане вх. №69-00-807/10.12.2013 г.
60. ЙОВКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА, ЕГН 4805020475, адрес: с.
Винарско, ул. „Кирил и Методий”51; Земя и сграда – селскостопански
обект, находящи се в с. Винарско, ул. „Самуил” 8, партиден номер
4805020475002; Искане вх. №94-00-2047/10.12.2013 г.
61. АХМЕД СЕЛИМ МЕХМЕД, ЕГН 6209170500, адрес: с. Желязово;
Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи се в с. Русокастро,
стопански двор, партидни номера 5203Н99, 5203Н424; Искане вх. №9400-2043/10.12.2013 г.
62. ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ, ЕГН 6306130662, адрес: с.
Тръстиково; Земя и сграда – селскостопански обект, находящи се в с.
Тръстиково, партиден номер 5203Н297; Искане вх. №94-002044/10.12.2013 г.
63. ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ГАНЕВА, ЕГН 7805100616, адрес: с.
Маноле, обл. Пловдив, ул. „33-та” №3; Сграда – апартамент, находящ се
в гр. Камено, ул. „Оборище”, бл. 1, вх. 2, ет. 3, партиден номер
7805100616001; Искане вх. №94-00-2053/11.12.2013 г.
64. ПАВЛИНКА ПАРУШЕВА ЯНЕВА, ЕГН 4711200451, адрес: гр.
Бургас, к-с „Изгрев”, бл. 23, вх.6, ет. 3; Земя и сграда, находяща се в с.
Трояново, партиден номер 4711200451002; Искане вх. №94-002065/12.12.2013 г.
65. ГАЛЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7010120691, адрес: с. Винарско,
ул. „Н. Вапцаров”1; Земя и сграда, находящи се в с. Винарско, ул
„Панайот Волов”25 А, партиден номер 7010120691001; Искане вх. №9400-2062/12.12.2013 г.
66. „АГРО БЪЛГАРИЯ 2008” ЕООД, БУЛСТАТ 200007464, адрес на
управление: гр. Карнобат, ул. „Дебър”7; Земя и сгради – складова база,
находящи се в с. Ливада, стопански двор, партидни номера М000056,
М000057; Искане вх. №69-00-818/13.12.2013 г.
67.ЕНЮ РУСЕВ ЕНЕВ, ЕГН 4802130484, адрес: с. Русокастро, ул.
„Родопи”9; Земя и сгрради – селскостопански обекти, находящи се в с.
Русокастро, стопански двор, партидни номера 4802130484006,009;
Искане вх. № 94-00-2079/16.12.2013 г.
68. БОЙЧО БОЖАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН 6905030721, адрес: с. Равнец, ул.
„Пионерска”29; Сграда – селскостопански обект, партиден номер
6905030721001; Земя, партиден номер 6905030721002, находящи се в с.
Русокастро; Искане вх. №94-00-2081/16.12.2013 г.
69. ГОСПОДИН ДИМИТРОВ МИНКОВ, ЕГН 5006130443, адрес: с.
Русокастро, ул. „Пирин”6; Земя и сгради – селскостопански обекти,
находящи се в с. Русокастро, стопански двор, партидни номера
5203Н962, 5006130443002,003,005; Искане вх. №94-00-2080/16.12.2013 г.

-1370. ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ПАШОВА, ЕГН 5806100577, адрес: гр.
Средец, ул. „Иван Вазов”5; Земя и сграда, находящи се в с.
Константиново, партиден номер 5806100577003; Искане вх. № 94-002091/18.12.2013 г.
71. ИВЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЕГН 7905010497, адрес:
гр. Бургас, к-с „Меден рудник”, бл. 96, вх.Б, ет. 5; Земя и сгради,
находящи се в с. Русокастро, ул. „Цв. Радойнов” 42, партиден номер
4904050458003; Искане вх. №94-00-2107/19.12.2013 г.
72. „АРТИЕМ” ЕООД, БУЛСТАТ 131112542, адрес на управление: гр.
София, ул. „Будапеща”40; Земя и сграда, находящи се в с. Тръстиково,
партиден номер 131112542001; Искане вх. №69-00-829/19.12.2013 г.
73. ЕТ „ЕКЗОТИКА 90 – ПЕНКА ИВАНОВА”, БУЛСТАТ 102067657,
адрес на управление: гр. Камено, ул. „Христо Ботев”28; Сграда –
търговски обект, находящ се в гр. Камено, ул. „Хр. Ботев”28, партиден
номер 102067657001; Искане вх. №69-00-827/18.12.2013 г.
74. ПЕТКО РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 4610130464, адрес: гр. Бургас, к-с
„Изгрев”, бл. 9, вх. 8, ет. 4; Земя и сгради, находящи се в с. Ливада,
партиден номер 4610130464002; Искане вх. №94-00-2099/19.12.2013 г.
75. ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 5812280441, адрес: гр. Бургас, кс„Славейков”, бл. 24, вх. 5, ет. 5; Земя и сгради, находящи се в с. Ливада,
партиден номер 5203Н2173; Искане вх. №94-00-2114/20.12.2013 г.
76. ЙОРДАН МИХАЛЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6009180666, адрес: с.
Трояново, ул. „Христо Смирненски”48; Сгради – селскостопански
обекти, находящи се в с. Трояново, стопански двор, партиден номер
6009180666003; Искане вх. №94-00-2115/20.12.2013 г.
77. ПЕТЪР СТАВРЕВ ШИМЕРОВ, ЕГН 6807070566, адрес: с. Трояново,
ул. „Хр. Ботев”11; Сгради – селскостопански обекти, находящи се в с.
Трояново, стопанси двор, партиден номер 6807070566001; Искане вх. №
94-00-2116/20.12.2013 г.
78.„АГРОРИНГ” ЕООД, БУЛСТАТ 102836194, адрес на управление: гр.
Айтос, ул. „Цар Освободител”17, вх.Б; Земя и сгради – селскостопански
обекти, находящи се в с. Винарско, стопански двор, партидни номера
5203F172, 102836194003; Искане вх. №69-00-834/20.12.2013 г.
79. ДОРА ГЕОРГИЕВА СЯКОЛОВА, ЕГН 6810070659, адрес: гр. Бургас,
к-с „Зорница”, бл. 42, ет. 7; Сграда – търговски обект, находящ се в гр.
Камено, ул. „Стара планина”, партиден номер 5203Н1557; Искане вх.
№94-00-2112/20.12.2013 г.
80. ЕТ „КРИСТАЛ ПАЛАС”, БУЛСТАТ 102271738, адрес на
управление: с. Трояново; Земя и сграда – производствен обект, находящи
се в с. Трояново, стопански двор, партиден номер 102271738001; Искане
вх. №69-00-844/27.12.2013 г.
81.ХРИСТО КОСТАДИНОВ ВЪЛЧАНОВ, ЕГН 5006230740, адрес: гр.
Бургас, ул. „Вардар”28; Земя и сгради, находящи се в с. Полски извор,
партиден номер 4806160656002; Искане вх. №94-00-2115/21.12.2013 г.

-1482. ЗКПУ „ОБЕДИНЕНИЕ”, БУЛСТАТ 812107637, адрес на управление:
гр. Камено, ул. „Неделчо Камбов”3; Земя и сгради – селскостопански
обекти, находящи се в гр. Камено, партидни номера 5203F1809, 1812,
1813, 1814, 1815, 2018; Искане вх. №39-00-09/21.12.2013 г.
83. МАРИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 6407150646, адрес: гр.
Бургас, к-с „Лазур”, бл. 18, вх. Г, ет. 5; Земя и сгради – селскостопански
обекти, находящи се в с. Русокастро, стопански двор, партидни номера
5203Н647 и 5203Н2060; Искане вх. №69-00838/27.12.2013 г.
84. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТАМАТОВА, ЕГН 7604290453, адрес:
гр. Бургас, к-с „Изгрев”, бл.67, вх. 3, ет. 8; Земя и сгради –
селскостопански обекти, находящи се в с. Русокастро, стопански двор,
партидни номера 7604290453001,002; Искане вх. №94-00-2119/20.12.2013
г.
85. ЕТ „РОСИЦА –ИВАН СТАМАТОВ”, БУЛСТАТ 102040749, адрес на
управление: с. Русокастро, ул. „Христо Смирненски”10; Земя и сгради –
производствени, търговски и селскостопански обекти, находящи се в с.
Русокастро, партиден номер 102 40749001; Искане вх. №69-00835/20.12.2013 г.
86. ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 4709270519, адрес: гр.
Варна, к-с „Св. Св. Константин и Елена” 10А; Земя е сгради, находящи се
в с. Русокастро, партиден номер 4709270519002; Искане вх. №94-002151/27.12.2013 г.
87. „ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, БУЛСТАТ 147003260,
адрес на управление: гр. София, бул. „Гоце Делчев”105; Земя и сграда –
селскостопански обект, находящи се в с. Свобода, партиден номер
М000538_110929; Искане вх. №69-00-01/02.01.2014 г.
88.ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОМИДВЕНСКИ, ЕГН 4803300749, адрес: с.
Трояново; Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи се в с.
Трояново, партидни номера 4803300749003, 005; Искане вх. №94-002127/21.12.2013 г.
89. НИКОЛАЙ МАТЕВ МАТЕВ, ЕГН 6708130460, адрес: с Трояново, ул
„В. Левски”9; Земя и сгради – селскостопански обекти, находящи се в с.
Трояново, стопански двор, партидни номера 6708130460002, 005,
5203Н1018; Искане вх. №94-00-2129/27.12.2013 г.
90. „ДИЕМ” ЕООД, БУЛСТАТ 102838238, адрес: гр. Камено, ул. „Г.
Димитров”19; Земя и сграда, находящи се в с. Трояново, партиден номер
5203Н1896; Земя – язовир, с. Трояново, партиден номер 5203F1873;
Искане вх. №94-00-1569/10.10.2013 г.
91. ДИМИТРИНКА ПЕНЧЕВА МАРКОВА, ЕГН 4602060918, адрес: с.
Трояново; Земя и сгради, находящи се в с. Трояново, партиден номер
7207070756004; Искане вх. №94-00-1933/26.11.2013 г
92. ДП ”НКЖИ” УДВГ - ПЛОВДИВ,
БУЛСТАТ 130823243 0411,
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2;
Сгради – приемно здание, баня и съблекалня, сграда екипировъчна,

-15находящи се на спирка Камено, партиден номер 5203F875; Искане вх.
№69-00-752/18.11.2013 г.
III. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО ДА ОСВОБОДИ ОТ ТАКСА
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ТАКСА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И
ТАКСА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПА ЗА 2014 Г., СЛЕДНИТЕ ЗАКРИТИ
УЧИЛИЩА, ЦДГ И МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО:
1. БИВША ЦДГ С. ВРАТИЦА
2. БИВШЕ УЧИЛИЩЕ С. ВРАТИЦА
3. УЧИЛИЩЕ С. КОНСТАНТИНОВО
4. БИВША ЦДГ С. ЛИВАДА
5. УЧИЛИЩЕ С. ЧЕРНИ ВРЪХ
6. УЧИЛИЩЕ С. СВОБОДА
7. УЧИЛИЩЕ С. ТРЪСТИКОВО
8. БИВШЕ УЧИЛИЩЕ С. ЖЕЛЯЗОВО
9. УЧИЛИЩЕ С. ВИНАРСКО
10.МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, БУЛСТАТ
831909905, седалище и адрес на управление: гр. Бургас,ул. „Иван
Шишман” № 8; Земя, находяща се във всички населени места - стопански
дворове; Искане вх. № 24-00-355/ 26.11.2013 г.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
28.Докладна записка относно изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено изменя и допълва ПРАВИЛНИК ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ
С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, както следва:
Изменя чл.67 ал.1 т.6, като след изменението същият придобива
следното съдържание:
Чл.67 ал.1 т.6 общият размер на възнаграждението по т.5 на
общински съветник за един месец, не може да надвишава 70% от средната
брутна заплата в общинската администрация на община Камено за
последния месец от предходното тримесечие.
Допълва чл.25, като създава нова алинея 3 със следното съдържание:
Чл.25 ал.3 Всеки общински съветник е член на поне една постоянна
комисия.
ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................

/К.Балтаджиева/
ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
29.Докладна записка относно годишен отчет за състоянието на
общинския дълг на Община Камено за 2013 г.
30………………………………………………………………………………...
35………………………………………………………………………………...
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Камено за 2013 г.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема годишния отчет за състоянието на
общинския дълг на Община Камено за 2013 година.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
25………………………………………………………………………………..
30.Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Камено.
35………………………………………………………………………………...
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за
публичните финанси Общински съвет Камено приема Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на Община Камено, с която се отменя Наредба за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община
Камено приета с Протокол №9/15.07.2004г. на Общински съвет Камено.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
25………………………………………………………………………………..
30………………………………………………………………………………..
31.Докладна записка относно закупуване на лек автомобил за нуждите на
Общинска администрация Камено.
35………………………………………………………………………………...
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие да се закупи лек автомобил
на стойност до 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева с ДДС за нуждите на
Общинска администрация Камено.
2.Да бъде включен в поименния списък на Капиталовата програма за
2014г. с източник на финансиране „собствени приходи”.
3.Упълномощава Кмета на Общината, спазвайки законодателството,
да предприеме всички действия по закупуването на лекия автомобил.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
25………………………………………………………………………………..
30………………………………………………………………………………..
32.Докладна записка относно закупуване на лекотоварен употребяван
автомобил за нуждите на дейност „Чистота”.
35………………………………………………………………………………...
ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
закупуване на лекотоварен употребяван автомобил за нуждите на дейност
„Чистота”.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласие да се закупи лекотоварен
употребяван автомобил на стойност до 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева
с ДДС за нуждите на дейност „Чистота”.
2.Да бъде включен в поименния списък на Капиталовата програма за
2014г. с източник на финансиране „собствени приходи”.
3.Упълномощава Кмета на Общината, спазвайки законодателството,
да предприеме всички действия по закупуването на лекотоварния
употребяван автомобил.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
25………………………………………………………………………………..
30………………………………………………………………………………..
33.Докладна записка относно актуализация на капиталови разходи за 2013
година.
35………………………………………………………………………………...
ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
актуализация на капиталови разходи за 2013 година.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
1.Актуализира капиталови разходи финансирани със средства от
целева субсидия за 2013 г. /Приложение №1/.
2.Актуализира капиталови разходи финансирани със собствени
бюджетни средства за 2013 г./Приложение №2/.
3.Актуализира капиталови разходи финансирани със средства от
„ИБФ и ИБС” за 2013г./Приложение №3/.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 29
Днес 30.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
20………………………………………………………………………………..
25………………………………………………………………………………..
30………………………………………………………………………………..
34.Докладна записка относно заявление от „СЕВАН” ООД с вх.№69-0029/23.01.2014г. до Кмета на Общината, за разрешение за изработване на
Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл.150 ал.1 от
ЗУТ, за изграждане на обект „Складова база” в ПИ 057010, собствен на
дружеството.
35………………………………………………………………………………...
ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от „СЕВАН” ООД с вх.№69-00-29/23.01.2014г. до Кмета на
Общината, за разрешение за изработване на Комплексен проект за
инвестиционна инициатива на основание чл.150 ал.1 от ЗУТ, за изграждане на
обект „Складова база” в ПИ 057010, собствен на дружеството.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на „СЕВАН” ООД
изработването на ПУП-ПРЗ за отреждането на собствения му имот 057010,
бивша „Кравеферма” по КВС на землище гр.Камено, за „Складова база” и
ОДОБРЯВА представеното задание.
Предвижданията на ПУП-ПРЗ да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки.
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 собствениците на имота.
Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочения имот.

ВЯРНО:

Председателстващ заседанието:.....................
/К.Балтаджиева/

