ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№47
Днес 25.06.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно:Отчет за изпълнение плана за действие на
Община Камено за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020г./ за периода до юли
2015г..
2……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7………………………………………………………………………….................
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Отчет за изпълнение плана за действие на Община Камено за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение /2014-2020г./ за периода до юли 2015г..
След станалите разисквания с 14 гласа „ЗА Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Отчета за изпълнение плана за
действие на Община Камено за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /20142020г./ за периода до юли 2015г.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№47
Днес 25.06.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
2.Докладна записка относно: Отчет за ефективността на системата за видео
наблюдение в гр.Камено.
3…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
7………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Станимир Сотиров- За Началник на РУП- Камено
относно: Отчет за ефективността на системата за видео наблюдение в
гр.Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема Отчета за ефективността на системата
за видео наблюдение в гр.Камено.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 47
Днес 25.06.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Камено по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
4…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………......
7…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Кандидатстване на Община Камено по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено разрешава:
- Да бъде подготвено и подадено проектно предложение по Процедура
на директно предоставяна на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
- Да се създаде център за почасово предоставяне на услуги в домашна
среда.
- Да бъдат поддържани услугите в домашна среда, за срок не по-малък
от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад
по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
- Одобрява споразумението за общинско сътрудничество със
Сдружение „Равновесие” Бургас, за съвместно изпълнение на
проекта, подготвен по процедура „Независим живот”, съгласно чл.59
и сл. от ЗМСМА.
- Предоставя сграда, общинска собственост, с адрес: гр.Камено,
ул.”Митко Палаузов” №1 А за създаване и функциониране на Център
за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.

=2=
- Сградата се предоставя за срока на изпълнение на проекта и срок не
по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на
окончателния доклад по проекта.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 47
Днес 25.06.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Закупуване на перално оборудване /центрофуга
и каландър/ и Основен ремонт на сграден фонд в Дом за възрастни хора с
умствена изостаналост с.Русокастро.
5……………………………………………………………………………………...
7…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно:
Закупуване на перално оборудване /центрофуга и каландър/ и Основен ремонт
на сграден фонд в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Русокастро.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено разрешава закупуване на центрофуга и
каландър в размер до 16 000 /шестнадесет хиляди/ лева.
2.Общински съвет Камено разрешава извършване на основен ремонт
на сграден фонд в размер до 70 000 /седемдесет хиляди/ лева.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 47
Днес 25.06.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
5.Докладна записка относно: Определяне на наемна и арендна цена за
предоставяне под наем или аренда на земеделски земи на общинския поземлен
фонд /ОПФ/ чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за
стопанската 2015/2016 година.
6……………………………………………………………………………….....
7………………………………………………………………………………...
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Определяне на наемна и арендна цена за предоставяне под наем или
аренда на земеделски земи на общинския поземлен фонд /ОПФ/ чрез публичен
търг или публично оповестен конкурс за стопанската 2015/2016 година.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
провежда публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване
под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд
(ОПФ) за стопанската 2015/2016 година за срок до 10 /Десет/ стопански
години.
2.Общински съвет Камено определя началната тръжна/ конкурсна
цена за предоставяне на земеделски земи от ОПФ под наем или аренда
чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и размерът на
депозита за участие в търга както следва:
2.1.Началната тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски
култури за срок до 10 стопански години е 35.00 лв./ дка за година,
независимо от категорията на земята. Размерът на депозита за участие в
търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.
2.2. Началната тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни
насаждения по периоди е следната:

Трайни насаждения

2.2.1 Лозови
насаждения
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Гратисен Период на плододаване
период
години
лв./дка
години
за
година
3
4-7
44.00
8 - 20
66.00
за останалия период
44.00
на плододаване
4
5- 7
33.00
за останалия период
50.00
на плододаване

2.2.2. Овощни
насаждения
семкови, костилкови,
черупкови
2.2.3. Ягодоплодни
2
за периода на
50.00
култури
плододаване
2.2.4. Етерично- маслени 3
за периода на
33.00
култури- роза, мента,
плододаване
лавандула, шипка и др.
2.2.5.Култивирани билки
1
2-5
24.00
срок на предоставяне- 5
години
2.2.6.Калифорнийски
3
4 - 12
52.00
аспержи
13 - 15
33.00
срок на предоставяне- 15
години
Размерът на депозита за участие в търга е 10,00 лв./дка.
Продължителността на периода на плододаване за отделните
видове трайни насаждения се определя от приложенията към чл.5 от
Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с
Постановление на Мин. Съвет №151/1991 ( ДВ бр.65 от 1991 г., загл. изм.
бр. 107 /2000 г.).
2.3.Началната тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни
насаждения е следната:
- за съществуващи лозови насаждения – 44.00 лв./дка за година; размерът
на депозита за участие в търга е 10 лв./дка.
2.4. Началната тръжна цена за ползване на ливади за срок от 1 стопанска
година по реда на чл.37и, ал. 13 и ал. 14 ЗСПЗЗ е 7,00 лв./ дка за година.
Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена,
умножена по площта на имота.
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2.5. Началната тръжна цена за ползване на мери и пасища за срок от 1
стопанска година е 6.00 лв. /дка. за година. Размерът на депозита за
участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на
имота.
3. В случай, че земите от ОПФ са поливни, началната тръжна цена се
коригира с коефициент за поливност 1,5 .
3.Сключването на договор за наем
или аренда за ползване на
обявените по този ред земеделски земи от ОПФ не гарантира подпомагане
на земеделските производители по схемите и мерките на Общата
селскостопанска политика.
За земеделските земи не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

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

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 47
Днес 25.06.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно: Постъпило заявление от ЕТ „Чифлишки-ПДПетър Петров” за отдаване под наем на общински имот.
7.…………………………………………………………………………………
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно: Постъпило заявление от ЕТ „Чифлишки-ПД-Петър Петров” 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 за разполагане на преместваем обект с площ 23.00 кв.м.
ид.ч. от ПИ 574, кв.107 по плана на гр.Камено, обл.Бургас за търговска
дейност.
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 за разполагане на преместваем обект с площ 23.00 кв.м.
ид.ч. от ПИ 574, кв.107 по плана на гр.Камено, обл.Бургас за търговска
дейност.
Начална тръжна цена-46.00 (четиридесет и шест) лева, месечен
наем, без ДДС.
Стъпка на наддаване-4.60 (четири лева и шестдесет стотинки )
лева.
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Депозитът за участие в търга е в размер на 4.60 (четири лева и
шестдесет стотинки) 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/

