ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата
за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на
Община Камено.
3……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
15…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите
по отпадъците, формирани на територията на Община Камено.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за изпълнение на Програмата за
управление на дейностите по отпадъците, приета за периода от 2011-2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата
за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено.
4….............................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане на отчет за изпълнение на Програмата за намаляване нивата на
замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на Община Камено.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема отчета за изпълнение на Програмата
за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми
за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община
Камено.
2.Задължава Кмета на Община Камено периодично да провежда срещи
с населението за информиране по изпълнението на Програмите за
управление на дейностите по отпадъците и за намаляване нивата на
замърсителите и достигане утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на Община Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно приемане отчета за извършената работа от
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни при Община Камено за 2013 г.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община
Камено за 2013 г.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за извършената работа от
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2013 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно вземане на решение за отмяна на Решение по
точка 18 от дневния ред на заседание на Общински съвет Камено, проведено на
13.02.2014г., отразено в Протокол №30.
6…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
вземане на решение за отмяна на Решение по точка 18 от дневния ред на
заседание на Общински съвет Камено, проведено на 13.02.2014г., отразено в
Протокол №30.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
І. Общински съвет Камено отменя свое решение, прието по точка 18 от
дневния ред на заседание на Общински съвет Камено, проведено на
13.02.2014 г., отразено в Протокол №30 , както следва:
“1.Общински съвет Камено дава съгласие да се промени начинът на
трайно ползване от “Пасище”; “Ливада”; “Овощна градина” и “Лозе” в
“Нива” на имоти от Общинския поземлен фонд, приложени в Опис №1.
2.Задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на
промяната на начина на трайно ползване на имотите от “Пасище”;
“Ливада”; “Овощна градина” и “Лозе” в “Нива” в картата на
възстановената собственост, чрез Общинска служба “Земеделие” гр.
Камено, в частта, касаеща имотите с начин на трайно ползване “Пасище”
от приложения “Опис№1” в землищата на:
с. Винарско- 1070, 8001; с. Вратица- 14056, 14055; с. Желязово- 20007;
с.Русокастро- 108045, 31008, 81001, 74002; 81025; с. Ливада- 6, 98, 259, 28014,
260, 18004; с. Тръстиково- 223, 29, 63, 75, 42, 319, 80, 365, 321, 78; с. Полски
извор- 241; с. Трояново- 100007, 139031, 25023, 25024, 41009, 248, 261,107001;
с. Черни връх- 54, 59, 232, 135, 242, 244, община Камено.”
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно предоставяне под наем на земеделска земячастна общинска собственост в землището на с.Черни връх, Община Камено за
подготовка на площи за отглеждане на пасищни животни и участие в програми
за подпомагане на земеделските производители.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в
землището на с.Черни връх, Община Камено за подготовка на площи за
отглеждане на пасищни животни и участие в програми за подпомагане на
земеделските производители.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти‚
частна общинска собственост, които да се
почистят от храстовата
растителност и
да се
ползват като пасища за отглеждане на
селскостопански животни както следва:
1.Поземлен имот № 050055 / нула пет нула пет пет/, находящ се в
землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от 477,533 дка /
Четиристотин седемдесет и седем дка, петстотин тридесет и три кв. м/
с
начин на трайно ползване “Врем. неизп. нива”. Категорията на земята
при неполивни условия е девета (476,953), четвърта (0,580). Имотът се
намира в местността “Свети Георги”” при граници и съседи: №000101полски път на община Камено; №049031- нива на Пантелей Илиев
Проданов; №049032- нива на Атанас Иванов Пирожински; №000132-
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полски път на община Камено; №050012- пасище с храсти на “Лукс ауто”
ЕООД; №050050- врем. неизп. нива на община Камено; №050016- врем.
неизп. нива на насл. на Димитър Стоянов Майсторов и др.; №050009- врем.
неизп. нива на Георги Христов Славов; №050054- врем. неизп. нива на
община Камено; №050037- водостоп. съор. На “Водоснабдяване и
канализация” ЕАД.
1.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 2 865,20 лв. за целия имот.
1.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 573,04 лв.
за целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 286,52 лв. за целия
имот.
1.4. Срокът на правото на ползване е 10 / десет / години.
2.Поземлен имот № 050033 /,нула пет нула нула три три/, находящ
се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от 35,292 дка
/Тридесет и пет дка, двеста деветдесет и два кв. м/
с начин на трайно
ползване “Врем. неизп. нива”. Категорията на земята при неполивни
условия е девета. Имотът се намира в местността “Свети Георги”” при
граници и съседи: №050023- врем. неизп. нива на Пею Димитров Пеев;
№000062- полски път на община Камено; №000118- водостоп. съор. На
МЗГ- ХМС; №000062- полски път на община Камено; №000175- полски
път на община Камено; №050050- врем. неизп. нива на община Камено.
2.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 211,75 лв. за целия имот.
2.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 42,35 лв. за
целия имот.
2.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 21,18 лв. за целия
имот.
2.4. Срокът на правото на ползване е 10/десет / години .
3.Поземлен имот № 050050 /,нула пет нула нула пет нула/, находящ
се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от 65,982 дка
/Шестдесет и пет дка, деветстотин осемдесет и два кв. м/
с начин на
трайно ползване “Врем. неизп. нива”. Категорията на земята при
неполивни условия е девета. Имотът се намира в местността “Свети
Георги”” при граници и съседи: №050049- съобщ. провод на община
Камено; №050012- пасище с храсти на “Лукс ауто” ЕООД; №050055- врем.
неизп. нива на община Камено; №050016- врем. неизп. нива на насл. на
Димитър Стоянов Майсторов и др.; №050023- време. неизп. нива на насл.
на Пею Димитров Пеев; №050033- врем. неизп. нива на НУ “Христо
Смирненски”; №000175- полски път на община Камено; №000130- полски
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път на община Камено; №050038- нива на Георги Стоянов Георгиев и др.;
№050039- нива на Георги Стоянов Георгиев и др.; №050012- пасище с
храсти на “Лукс ауто” ЕООД. Право на преминаване за имот №050049.
3.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 395,89 лв. за целия имот.
3.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 79,18 лв. за
целия имот.
3.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 39,59 лв. за целия
имот.
3.4. Срокът на правото на ползване е 10 /десет / години.
4.Поземлен имот № 078056 /,нула седем осем нула пет шест/,
находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от
10,698 дка /Десет дка, шестстотин деветдесет и осем кв. м/
с начин на
трайно ползване “Врем. неизп. нива”. Категорията на земята при
неполивни условия е четвърта Имотът се намира в местността “Дебелата
кория” при граници и съседи: №07803- Врем. неизп. нива на Златка
Атанасова Цветанова и др.; №078012- Врем. неизп. нива на Христо
Георгиев Георгиев; №078014- Врем. неизп. нива на насл. на Тодора
Георгиева Ковачева; №- полски път на община Камено
4.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 64,19 лв. за целия имот.
4.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 12,84 лв. за
целия имот.
4.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 6,42 лв. за целия имот.
4.4. Срокът на правото на ползване е 10 /десет / години.
5.Поземлен имот № 078037 /,нула седем осем нула три седем/,
находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от
24,248 дка /Двадесет и четири дка, двеста четиридесет и осем в. м/
с
начин на трайно ползване “Врем. неизп. нива ”. Категорията на земята
при неполивни условия е девета (11,496), четвърта (12,752) Имотът се
намира в местността “Дебелата кория”” при граници и съседи:
5.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 145,49 лв. за целия имот.
5.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 29,10 лв. за
целия имот.
5.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 14,55 лв. за целия
имот.
5.4. Срокът на правото на ползване е 10 /десет / години .
6.Поземлен имот № 078039 /нула седем осем нула три девет/,
находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от
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59,884 дка /Петдесет и девет дка, осемстотин осемдесет и четири кв. м/
с начин на трайно ползване “Врем. неизп. нива”. Категорията на земята
при неполивни условия е: девета (41,517), четвърта (18,367). Имотът се
намира в местността “Дебелата кория” при граници и съседи: №078047врем. неизп. нива на общинска собственост- чл. 19, ал.1; №000336- полски
път на община Камено; №078066- врем. неизп. нива на “Тоан” ЕООД;
№078037- врем. неизп. нива на община Камено; №000293- полски път на
община Камено; №078061- жил. територия на “Байленд лимитид” ООД;
№078042- врем. неизп. нива на НУ “Христо Смирненски”; №078064- врем.
неизп. нива на Калина Николова Динева и др.
6.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6,00 лв.
на дка за една година и 359,30лв. за целия имот.
6.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 71,86 лв. за
целия имот.
6.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 35,93 лв. за целия
имот.
6.4. Срокът на правото на ползване е 10 /десет / години.
7.Поземлен имот № 078044 /нула седем осем нула четири четири/,
находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от 9,003
дка /Девет дка и три кв. м/
с начин на трайно ползване “Врем.
неизп. нива ”. Категорията на земята при неполивни условия е девета.
Имотът се намира в местността “Дебелата кория”” при граници и
съседи: №000336- полски път на община Камено; №078045- Врем. неизп.
нива на Симеон Станков Стоянов; №078064- Врем. неизп. нива на Калина
Николова Динева и др.; №078065- Врем. неизп. нива- на Юрий Пеев Боев;
№000223- полски път на община Камено.
7.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 54,02 лв. за целия имот.
7.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 10,80 лв. за
целия имот.
7.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 5,40лв. за целия имот.
7.4. Срокът на правото на ползване е 10 /десет / години .
8.Поземлен имот № 078042 /нула седем осем нула четири две/,
находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от
14,663 дка /Четиринадесет дка, шестстотин шестдесет и три кв. м/
с начин на трайно ползване “Врем. неизп. нива ”. Категорията на
земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в местността
“Дебелата кория”” при граници и съседи: №078065- врем. неизп. нива на
Юрий Пеев Боев; №078064- врем. неизп. нива на Калина Николова Динева
и др.; №078039- врем. неизп. нива на общинска собствесот – чл. 19, ал. 1;
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№078061- жил. територия на “Байленд лимитид” ООД; №078062- жил.
територия на “Анабела съншайн” ЕООД; № 078063- жил. територия на
“Анабела съншайн” ЕООД; №078041- врем. неизп. нива на Дена
Димитрова Василева; №000223- полски път на община Камено.
8.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 87,98 лв. за целия имот.
8.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 17,60 лв. за
целия имот.
8.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 8,80 лв. за целия имот.
8.4. Срокът на правото на ползване е 10 /десет / години .
9.Поземлен имот № 078006 /нула седем осем нула нула шест/,
находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено с площ от
12,224 дка /Дванадесет дка, двеста двадесет и четири кв. м/
с начин на
трайно ползване “Врем. неизп. нива”. Категорията на земята при
неполивни условия е девета (9,445), четвърта (2,779). Имотът се намира в
местността “Дебелата кория”” при граници и съседи: №078008- врем.
неизп. нива на Петко Богоев Богоев; №078011- залес. Терит. на МЗГ- ДЛ;
№078009- врем. неизп. нива на Валентина Кателиева Турманова; №000336полски път на община Камено.
9.1. Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една година и 73,34 лв. за целия имот.
9.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 14,67 лв. за
целия имот.
9.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 7,33 лв. за целия имот.
9.4. Срокът на правото на ползване е 10 /десет / години .
ІІ. Общински съвет Камено възлага на кмета на общината проведе
публичния търг с явно наддаване при горните условия.
ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да сключи
договори за наем със спечелилите търга наематели за срок от 10 /десет/
години.
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно заявление от Бисер Николов Сигмянов с вх.№9400-272/25.02.2014г., с искане за Одобряване на задание за проектиране,
придружено с документи за собственост, скици и Разрешение за изработване на
ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо
строителство в ПИ 010043, м. „Край село” по КВС на землище
с.Константиново, Община Камено.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление от Бисер Николов Сигмянов с вх.№94-00-272/25.02.2014г., с искане
за Одобряване на задание за проектиране, придружено с документи за
собственост, скици и Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със
смяна на предназначението на земята и бъдещо строителство в ПИ 010043, м.
„Край село” по КВС на землище с.Константиново, Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на Бисер Николов Сигмянов
изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на
земята и бъдещо жилищно строителство в ПИ 010043 по КВС на землище
с.Константиново, Община Камено 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.
Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочения имот.

=2=
2.Общински съвет Камено, дава съгласие по смисъла на чл.21, ал.3 от
ЗОЗЗ, за смяна на предназначението на част от полския път, пред ПИ
010043 – за достъп до имота, полския път представлява ПИ 000066 по КВС
с.Константиново, ако това се наложи в хода на проектирането.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 31

КАМЕНО

Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно искане за одобряване на ПУП-Парцеларен
план на обект: „ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе и площадка, с
което се засягат 554.0 кв.м. земеделска земя от 10 категория, за изграждане на
газопровод за природен газ за захранване на Комплекс за преработка на тежки
остатъци /КПТО/ преминаващ през частни имоти, м. „Съзлъка” землище
гр.Камено, Община Камено.
9……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
искане за одобряване на ПУП-Парцеларен план на обект: „ПУП-Парцеларен
план за определяне на трасе и площадка, с което се засягат 554.0 кв.м.
земеделска земя от 10 категория, за изграждане на газопровод за природен газ
за захранване на Комплекс за преработка на тежки остатъци /КПТО/
преминаващ през частни имоти, м. „Съзлъка” землище гр.Камено, Община
Камено.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-Парцеларен план на обект:
„ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе и площадка, с което се
засягат 554.0 кв.м. земеделска земя Х /десета / категория, неполивна,
преминаваща през имоти частна собственост, землището на гр.Камено за
изграждане на газопровод за природен газ за захранване на Комплекс за
преработка на тежки остатъци /КПТО/”. Засегнати части от имоти: №№
051002, 051003, 051004, 051013, 051014, 051219 и 051220 – собственост на
физически и юридически лица, м.”Съзлъка” землище гр.Камено, Община
Камено.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно изготвен ПУП-ПП във връзка с обект:
„Газоотвеждащ тръбопровод” за сметищен газ между новото сметище в УПИ І47 и УПИ V-13, 14, 43, 46 в масив 42 и старото сметище в ПИ 000039 в
землището на с.Полски извор.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изготвен ПУП-ПП във връзка с обект: „Газоотвеждащ тръбопровод” за
сметищен газ между новото сметище в УПИ І-47 и УПИ V-13, 14, 43, 46 в
масив 42 и старото сметище в ПИ 000039 в землището на с.Полски извор.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено съгласува ПУП-ПП за обект:
„Газоотвеждащ тръбопровод” за сметищен газ между новото сметище в
УПИ І-47 и УПИ V-13, 14, 43, 46 в масив 42 и старото сметище в ПИ 000039
в землището на с.Полски извор, което преминава през имоти, собственост
на Община Камено.
2.Общински съвет Камено, дава предварително съгласие за
предоставянето на вещни права на Сдружение „Управление на отпадъците
регион Бургас”, върху имотите общинска собственост засегнати от трасето
на газопровода.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно изготвено ЧИ на ПУП, допуснато с
мотивирано предписание 94-00-1185/23.08.2013г. на Кмета на Община Камено
и Решение на Общински съвет Камено с Протокол 26 от 31.10.2013г. за
промяна на улична регулация засягаща улици с о.т. 46-48-49, прилежащите и
парцели и имоти в кв.35 по плана на с.Константиново.
11………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изготвено ЧИ на ПУП, допуснато с мотивирано предписание 94-001185/23.08.2013г. на Кмета на Община Камено и Решение на Общински съвет
Камено с Протокол 26 от 31.10.2013г. за промяна на улична регулация засягаща
улици с о.т. 46-48-49, прилежащите и парцели и имоти в кв.35 по плана на
с.Константиново.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено съгласува представения ЧИ на ПУП за
обект: „Промяна на улица с о.т.46-48-49, и прилежащите парцели и имоти
в кв.35 по плана на с.Константиново”.
2.Общински съвет Камено задължава Кмета на Общината на
основание чл.129, ал.2 от ЗУТ да издаде заповед за одобряване на ЧИ на
ПУП за обект:”Промяна на улица с о.т.46-48-49, и прилежащите парцели и
имоти в кв.35 по плана на с.Константиново”.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно определяне размера на трудовите
възнаграждения на Кмета на общината и Кметове на кметства в Община
Камено.
12………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и
Кметове на кметства в Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя размера на трудовите
възнаграждения /основна месечна заплата/ на Кмета на Община Камено и
Кметовете на кметства в Община Камено, считано от 01.03.2014г., както
следва:
Кмет на Община Камено
Кмет на с.Свобода
Кмет на с.Кръстина
Кмет на с.Винарско
Кмет на с.Трояново
Кмет на с.Русокастро
Кмет на с.Черни връх
ВЯРНО:

1 440.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
642.00 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно кандидатстване на Община Камено по
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите” към Министерство на инвестиционното проектиране.
13………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно кандидатстване на Община Камено по Публичната инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” към Министерство на
инвестиционното проектиране.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ и
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено дава съгласието си за кандидатстване на
Община Камено с проект „Рехабилитация на зона за отдих /парк/ в
централна градска част в гр.Камено” по Публичната инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” Компонент 1:
Кандидатстване с готови инвестиционни проекти към Министерство на
инвестиционното проектиране.
2.Възлага на Кмета на Община Камено да предприеме необходимите
действия по подготовка и подаване на проектното предложение.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Предложения за промяна в състава на Постоянните комисии на
Общински съвет Камено.
14…………………………………………………………………………………
15………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложения от Радослав Балтаджиев- общински съветник, за промяна в
състава на Постоянните комисии на Общински съвет Камено.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Променя състава на Постоянната комисия по „Здравеопазване,
социална политика и екология” като на мястото на досегашния член на
комисията Радослав Иванов Балтаджиев избира Жечка Тодорова
Тодорова.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно промяна адреса на управление на „Камено –
Газ” ЕООД.
15………………………………………………………………………………...
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Петър Джумерски- Управител на Общинска фирма
„Камено-газ” ЕООД относно промяна адреса на управление на „Камено – Газ”
ЕООД.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено, като едноличен собственик на капитала
на „Камено-газ” ЕООД гр.Камено, променя адреса на управление на
дружеството: гр.Камено, ул. „Максим Горки” №1-б.
2.Променя чл.3 от Учредителния акт по следния начин: ул.”Георги
Кондолов” №10 се заменя с ул.”Максим Горки” №1-б.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД за
2013 г.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Петър Джумерски- Управител на Общинска
фирма „Камено-газ” ЕООД относно отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД
за 2013 г.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено, като едноличен собственик на капитала на
„Камено-газ” ЕООД гр.Камено, приема отчета на Дружеството за 2013
година.
2.Реализираната печалба в размер на 97 943 /деветдесет и седем хиляди
деветстотин четиридесет и три/ лева, да бъде разпределена след данъчното
облагане по следния начин:
- 40 000 /четиридесет хиляди/ лева дивидент за Община Камено, като
едноличен собственик на капитала на дружеството;
- 48 149 /четиридесет и осем хиляди сто четиридесет и девет/ лева да се
използват от „Камено-газ” ЕООД като оборотни средства.

ВЯРНО:

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

