ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно:Приемане на годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Камено за 2016 год.
2……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….................
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Камено за 2016 год.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Камено за 2016 год.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
2.Докладна записка относно: Приемане Отчет за събираемостта на местни
данъци и такси на територията на гр.Камено за периода от 01.01.2014г. до
31.12.2014г.
3…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
17………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Приемане Отчет за събираемостта на местни данъци и такси на територията на
гр.Камено за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.
След направеното гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за събираемостта на местни
данъци и такси на територията на гр.Камено за периода от 01.01.2014г. до
31.01.2014г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно: Отпускане финансова помощ на лицето Димо
Иванов Иванов.
4…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………......
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Отпускане финансова помощ на лицето Димо Иванов Иванов.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено отпуска за бюджетната 2015 година
финансова помощ в размер на 4 000/четири хиляди/ лева на лицето Димо
Иванов Иванов.
2.Сумата да се отрази в местна дейност 122 – „Общинска
администрация” по § 42-14 в разхода на бюджета за 2015г., и по § 27-10
Такси технически услуги по прихода на бюджета за 2015 г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно:Стартиране на процедура по разкриване на
Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр.Камено.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Стартиране на процедура по разкриване на Център за обществена подкрепа
/ЦОП/ в гр.Камено.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласие да стартира процедура за
разкриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр.Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно: Приемане Отчет за изпълнение на
дейностите заложени в Общинската програма за закрила на детето за периода
от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос
и приемане Общинска програма за закрила на детето на Община Камено за
2015г.
6……………………………………………………………………………….....
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
17………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Приемане Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинската
програма за закрила на детето за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. от
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос и приемане Общинска програма
за закрила на детето на Община Камено за 2015г.
След станалите разисквания с 16 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема Отчета за изпълнение на
дейностите заложени в Общинската програма за закрила на детето за
периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. от Дирекция „Социално
подпомагане” гр.Айтос на територията на Община Камено.
2.Общински съвет Камено приема Общинска програма за закрила на
детето на Община Камено за 2015 година.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно:Определяне на наемна цена на свободните
общински пасища, мери и ливади, годни за паша за индивидуално ползване от
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община
Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние за стопанската 2014-2015 година.
7.…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
17…………………………………………………………………………………
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Определяне на наемна цена на свободните общински пасища, мери и
ливади, годни за паша за индивидуално ползване от земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние за стопанската 2014-2015 година.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено одобрява наем за ползването на
земеделски земи от ОПФ- пасища, мери и ливади за индивидуално
ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на
територията на Община Камено за стопанската 2014-2015 година,
предложен от независим оценител, както следва:
1.Наемът за свободните мери и пасища за индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани

=2=
пасищни селскостопански животни е 7.00 лв. на дка за земи от първа до
седма категория и 6.00 лв. на дка за земи от осма до десета категория.
2.Наемът за свободните ливади за индивидуално ползване под наем
от собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани
пасищни селскостопански животни е 8.00 лв. на дка за земи от първа до
седма категория и 7.00 лв. на дка за земи от осма до десета категория.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
7.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Румяна Атанасова
Сотирова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено.
8………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………...
15…………………………………………………………………………….......
17………………………………………………………………………………...
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Постъпило заявление от Румяна Атанасова Сотирова за прекратяване на
съсобственост между нея и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране
на съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2015 година”, следният имот : 35 кв.м. ид.ч. от УПИ
ХХІ-1163 в квартал 97, по плана на гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ
685 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и
Румяна Атанасова Сотирова, чрез продажба на общинската част от
имота, състояща се от 35 кв.м. ид.ч. от УПИ ХХІ-1163 в квартал 97, по
плана на гр.Камено, обл.Бургас, целият с площ 685 кв.м., на цена 280.00
(двеста и осемдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
8.Докладна записка относно:Постъпило заявление от ПК „Съединение”
гр.Камено за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено.
9……………………………………………………………………………….
10……………………………………………………………………………...
15……………………………………………………………………………...
17………………………………………………………………………………
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Постъпило заявление от ПК „Съединение” гр.Камено за прекратяване на
съсобственост между нея и Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране
на съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2015 година”, следният имот : 370 кв.м. ид.ч. от УПИ
ХV в квартал 34, по плана на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, целият
с площ 586 кв.м.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и ПК
„Съединение“ гр.Камено, чрез продажба на общинската част от имота,
състояща се от 370 кв.м. ид.ч. от УПИ ХV в квартал 34, по плана на
с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 586 кв.м., на цена 1
665.00 (хиляда шестстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, съгласно
експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Петър Иванов
Иванов за закупуване на общински имот.
10………………………………………………………………………………...
15………………………………………………………………………………...
17………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Постъпило заявление от Петър Иванов Иванов за закупуване на
общински имот.
След направеното поименно гласуване с 16 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2015
година”, следният имот : УПИ ХХІІ-272 в квартал 31, целият с площ 488
кв.м. по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас.
2. Да се продаде на Петър Иванов Иванов, общински имот, а
именно УПИ ХХІІ-272 в квартал 31, целият с площ 488 кв.м. по плана на
с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас, на цена 2 928.00 (две хиляди
деветстотин двадесет и осем ) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.
3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за
покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9………………………………………………………………………………..
10.Докладна записка относно: Определяне на начална тръжна цена за
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
11……………………………………………………………………………….
15………………………………………………………………………………….
17………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска
собственост, находящ се в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
След направеното поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в
„Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2015
година”, следния имоти : ПИ № 078039 с площ 59.884 дка, находящ се в
землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас
2.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на
недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и
стъпка на наддаване както следва :
ПИ № 078039 (нула, седем, осем, нула, три, девет), в землището на
с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, представляващ временно
неизползваема нива с площ 59.884 (петдесет и девет дка осемстотин
осемдесет и четири кв.м.) дка, от които 41.517 (четиридесет и един дка
петстотин и седемнадесет кв.м.) дка-девета категория на земята и 18.367
(осемнадесет дка триста шестдесет и седем кв.м.) дка-четвърта категория
на земята.В местността „Дебелата кория“.

=2=
Начална тръжна цена-36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лева, без
ДДС, съгласно експертна оценка.
Предложенията за наддаване в търга не могат да бъдат по-малки
от 10 % от първоначалната тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 3 600.00 (три хиляди и
шестстотин) лева.
3.Възлага на кмета на община Камено да организира и проведе
търга и да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия
със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно: Одобряване на задание и даване на
разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ относно поземлен имот №015010частна общинска собственост и ПУП-парцеларен план за пътна връзка на
проектен имот, отреден „за бензиностанция” с път ІІІ-539 Айтос –Средец.
12…………………………………………………………………………………
15…………………………………………………………………………………
17…………………………………………………………………………………
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ
относно поземлен имот №015010-частна общинска собственост и ПУПпарцеларен план за пътна връзка на проектен имот, отреден „за
бензиностанция” с път ІІІ-539 Айтос –Средец.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване на част от поземлен имот №015010частна общинска собственост, землището на с.Вратица, площ на имота166.269 дка, начин на трайно ползване-унищожена нива-промишлено, като
от същия се обособи в южната му част имот с площ от 6 дка, отреден „за
бензиностанция”, с лице към АМ „Тракия” ведно със съпътстващите
парцеларни планове, вкл. Електро и водоснабдяване.
Одобрява задание за проектиране на проект за ПУП-парцеларен план
за пътна връзка на проектен имот, отреден „за бензиностанция” /част от
поземлен имот №015010-частна общинска собственост, землището на
с.Вратица, площ на имота -166.269 дка, начин на трайно ползванеунищожена нива-промишлено/ с път ІІІ-539 Айтос –Средец в участък
с.Винарско-с.Вратица.

=2=
Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен планПлан за регулация и застрояване на част от поземлен имот №015010частна общинска собственост, землището на с.Вратица, площ на имота 166.269 дка, начин на трайно ползване-унищ. Нива-пром., като от същия се
обособи в южната му част имот с площ от 6 дка, отреден „за
бензиностанция”, с лице към АМ „Тракия” ведно със съпътстващите
парцеларни планове, вкл.електро и водоснабдяване.
Разрешава изработването на проект за ПУП-парцеларен план за
пътна връзка на проектен имот, отреден „за бензиностанция” /част от
поземлен имот №015010-частна общинска собственост, землището на
с.Вратица, площ на имота -166.269 дка, начин на трайно ползванеунищ.нива-пром./ с път ІІІ-539 Айтос-Средец в участък с.Винарскос.Вратица.
Проектите за ПУП за се изготвят в обем и съдържание, съгласно
изисквания на Наредба №8/МРРБ за ОСУСП.
Всички разходи по изработването и съгласуване на проектите ще са
за сметка на „Ню ейдж 2012” ЕООД.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 45

КАМЕНО

Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно: Приемане на отчета за касовото
изпълнение на БЮДЖЕТ 2014, Извънбюджетните сметки и фондове и
Строителната програма към 31.12.2014г. на Община Камено.
13………………………………………………………………………………
15……………………………………………………………………………….
17………………………………………………………………………….........
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Приемане на отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2014,
Извънбюджетните сметки и фондове и Строителната програма към 31.12.2014г.
на Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 15 гласа „ЗА“
Общински съвет
РЕШИ:
І.Приема отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2014г. към
31.12.2014г., както следва:
1.По отчета на приходите в делегираните от държавата дейности
4 267 025 лв. Приложение №1.
2.По приходите в местните дейности 5 594 231 лв. Приложение №1.
3.По разходите в делегираните от държавата дейности 4 267 025 лв.
Приложение №2.
4.По разходите в делегираните от държавата дейности,
дофинансирани с местни приходи 458 595 лв. Приложение №3.
5.По разходите в местни дейности 5 135 636 лв. Приложение №4.
ІІ.Приема отчета на Строителната програма към 31.12.2014г.
Приложение №5.
ІІІ.Приема Справка за бюджета на извънбюджетната сметка на
Община Камено към 31.12.2014г. Приложение №6.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 45

КАМЕНО

Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно:Одобряване на задание и даване на
разрешение за изработване на ПУП-план за застрояване на поземлен имот
№044038 в м.”Лозята” в землището на с.Ливада, общ.Камено и ПУПпарцеларен план за уличен водопровод, обслужващ въпросния имот.
14……………………………………………………………………………….
15……………………………………………………………………………….
17……………………………………………………………………………….
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-план за
застрояване на поземлен имот №044038 в м.”Лозята” в землището на с.Ливада,
общ.Камено и ПУП-парцеларен план за уличен водопровод, обслужващ
въпросния имот.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
ОДОБРЯВА представеното задание и РАЗРЕШАВА изработване на
проект за Подробен устройствен план-план за застрояване на поземлен
имот №044038 в м.”Лозята” в землището на с.Ливада, ведно със
съпътстващите схеми, вкл. електро и водоснабдяване.
ОДОБРЯВА представеното задание и РАЗРЕШАВА изработване на
проект за ПУП-парцеларен план за уличен водопровод, обслужващ
поземлен имот №044038 в м.”Лозята” в землището на с.Ливада.
Във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на осн.чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за
преминаване на трасето на новия водопровод през имот №000054-полски
път, общинска собственост.
Всички разходи по изработването и съгласуване на проектите ще са
за сметка на Възложителя на проекта.
ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
14.Докладна записка относно:Заявление от „Автотрейд -2009” ООД
вх.№54-00-56/22.04.2015г. за разрешение за изработване на ПУП-ПП във връзка
с обект: „Канализация за бензиностанция, газстанция, тир паркинг, ресторант и
административна част”, между ПИ 012123 по КВС с.Кръстина до включването
й в канализацията на с.Кръстина и одобряване на задание за проектиране,
придружено със скици.
15……………………………………………………………………………….
17……………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление от „Автотрейд -2009” ООД вх.№54-00-56/22.04.2015г. за разрешение
за изработване на ПУП-ПП във връзка с обект: „Канализация за
бензиностанция, газстанция, тир паркинг, ресторант и административна част”,
между ПИ 012123 по КВС с.Кръстина до включването й в канализацията на
с.Кръстина и одобряване на задание за проектиране, придружено със скици.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното задание и
РАЗРЕШАВА изработването на ПУП-ПП за обект: „Канализация за
бензиностанция, газстанция, тир паркинг, ресторант и административна
част”.
ПУП-ПП да се съобрази със съществуващата инфраструктура и
пътни връзки.
ПУП-ПП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията
на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми.
ПУП да се изготви от името и за сметка на заинтересованите лица.

=2=
2.Общински съвет Камено, дава предварително съгласие, за
определяне на площадка и трасе върху части от ПИ 000045-дере, ПИ
000205-полски път и ПИ 000014-нива, всички собствени на Община
Камено, по КВС с.Кръстина.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15.Докладна записка относно:Заявление №94-00-695/02.04.2015г. от
Пенчо Ников Ников до Кмета на Общината, за разрешение за изработване на
ПУП за ПИ 065021 и ПИ 065069, в стопански двор – овчарник, с.Трояново,
м.”Калдаръм” съгласно КВС на з-ще с.Трояново.
16……………………………………………………………………………….
17……………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Заявление №94-00-695/02.04.2015г. от Пенчо Ников Ников до Кмета на
Общината, за разрешение за изработване на ПУП за ПИ 065021 и ПИ 065069, в
стопански двор – овчарник, с.Трояново, м.”Калдаръм” съгласно КВС на з-ще
с.Трояново.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА на Пенчо Ников Ников
изработването на ПУП-ПРЗ за имоти ПИ 065021 и ПИ 065069 в стопански
двор с.Трояново по КВС на землище с.Трояново, отреждането им за
„Краварник за 264 броя животни и торови площадки” 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.
ПУП за се изготви от името и за сметка на собствениците на имота.
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Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочените имоти.
2.Общински съвет Камено дава съгласие, да се ползва ведомствен път
ПИ 065050 по КВС с.Трояново, преминаващ през горните два имота, за
преминаване на довеждаща инфраструктура ако това е необходимо в хода
на проектирането.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 45
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
15………………………………………………………………………………..
16.Докладна записка относно:Постъпило заявление от „Диана-98” ЕООД
за отдаване под наем на общински имот.
17……………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Постъпило заявление от „Диана-98” ЕООД за отдаване под наем на общински
имот.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Да се включи в „Програмата за управление на собствеността на
община Камено за 2015 година”, в частта имоти, които община Камено има
желание да отдаде под наем:
-петно с площ 15.00 кв.м. за разполагане на преместваем обект,
съгласно предварително одобрен проект отдясно от спирката в зелена
площ между кв.44 и кв.63 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 (пет) години
при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :
-петно с площ 15.00 кв.м. за разполагане на преместваем обект,
съгласно предварително одобрен проект отдясно от спирката в зелена
площ между кв.44 и кв.63 по плана на гр.Камено, обл.Бургас.
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Начална тръжна цена-30.00 (тридесет) лева, месечен наем, без
ДДС.
Стъпка на наддаване-3.00 (три) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 3.00 (три) лева.
лева.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и
да сключи договор за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

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

