ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно: Определяне на представител на Общински
съвет Камено в общото събрание на Националното сдружение на Общините в
Република България /НСОРБ/.
2……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Радослав Балтаджиев-Председател на ОбС Камено
относно: Определяне на представител на Общински съвет Камено в общото
събрание на Националното сдружение на Общините в Република България
/НСОРБ/.
След направеното гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено определя за представители на Община Камено
в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република
България:
1.Жельо Василев Вардунски – Кмет на Община Камено-за делегат.
2.Радослав Иванов Балтаджиев- Председател на Общински съвет
Камено-за делегат.
3.При невъзможност за участие на определения по т.2 делегат в
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Камен Веселинов
Тодоров-Общински съветник.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно: План за работата на Общински съвет Камено за
І-то шестмесечие на 2016 година.
3……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Радослав Балтаджиев-Председател на ОбС Камено
относно: План за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на
2016 година.
След направеното гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема и одобрява плана за работата на
Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2016 година.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно: Отчет за състоянието на общинската
собственост и дейността на отдел „Управление на общинската собственост”
през 2015 година/към 30.11.2015г./.
4……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и дейността на отдел
„Управление на общинската собственост” през 2015 година/към 30.11.2015г./.
След направеното гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема отчета за състоянието на Общинската
собственост и дейността на отдел „Управление на общинската
собственост” през 2015 година/към 30.11.2015 г./.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно: Осигуряване извънщатна численост за ЦДГ
през бюджетната 2016г., на основание ПМС №66 от 28.03.1996г.
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Осигуряване извънщатна численост за ЦДГ през бюджетната 2016г.,
на основание ПМС №66 от 28.03.1996г.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”
съвет

Общински

РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласието си през бюджетната 2016г. да
бъдат назначени 4/четири/ лица извън щатен персонал в Целодневните
детски градини.

ВЯРНО:
/Р.Балтаджиев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно: 1.Утвърждаване числеността на персонала по
ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община
Камено за бюджетната 2016 година. 2.Утвърждаване числеността на персонала
в Други дейности по образованието за бюджетната 2016 година.
6……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: 1.Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.1996г.,
ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община Камено за
бюджетната 2016 година. 2.Утвърждаване числеността на персонала в Други
дейности по образованието за бюджетната 2016 година.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”
съвет

Общински

РЕШИ:
1.1/Утвърждава за бюджетната 2016г. в Община Камено:
- 5 бройки денонощни дежурни в делегираната от държавата функция
„Отбрана и сигурност”;
- 2 бройки охранител и техник в Пункт за управление, към
делегираната от държавата функция „Отбрана и сигурност”.
1.2/ - ½ бройка чистач в сградата на Дейност „СУП”.
1.3/ -1 и ½ бройки в Дейност „Чистота”.
2./ -3 бройки в „Други дейности по образованието”.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
6.Докладна записка относно: Приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите и
разходите за дейност „Чистота” за 2016 г. на Община Камено.
7……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Приемане на ПЛАН-СМЕТКА за приходите и разходите за дейност
„Чистота” за 2016 г. на Община Камено.
След станалите разисквания и поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”
Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема План-сметката за приходите и
разходите за дейност „Чистота” за 2016г. на Община Камено, съгласно
Приложение №1.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно: Определяне на наемна цена за предоставяне под
наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи дворни места по
плана на гр.Камено, с.Кръстина, с.Винарско, с.Вратица, с.Трояново,
с.Желязово, с.Русокастро, с.Ливада, с.Тръстиково, с.Константиново, с.Полски
извор, с.Черни връх чрез публичен търг или конкурс.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски – Кмет на Община Камено
относно: Определяне на наемна цена за предоставяне под наем на имоти-частна
общинска собственост, представляващи дворни места по плана на гр.Камено,
с.Кръстина, с.Винарско, с.Вратица, с.Трояново, с.Желязово, с.Русокастро,
с.Ливада, с.Тръстиково, с.Константиново, с.Полски извор, с.Черни връх чрез
публичен търг или конкурс.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”
съвет

Общински

РЕШИ:
1.Началната тръжна/ конкурсна цена за предоставяне под наем на
дворни места за земеделско ползване в урбанизираните територии на
община Камено- частна общинска собственост чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс и размерът на депозита за участие в търга, са
както следва:

=2=
1.1.Началната тръжна цена за отглеждане на земеделски култури за срок
от 5 стопански години е 105.00 лв./ дка за година, представляваща
утроения размер на наемната цена за ползване на земеделски земи от
общинския поземлен фонд. Размерът на депозита за участие в търга е 20%
от началната тръжна цена, умножена по площта на имота ( Решение по
точка 5 от Протокол № 47 от 25.06.2015 г. на Общински съвет Камено,
която е 35.00 лв. на дка за година , независимо от категорията на земята).
За дворните места, находящи се в урбанизираните територии на
община Камено се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя от
Общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, представляваща
поземлен имот № 018035 в землището на с.Ливада, община Камено.
9……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен
фонд-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот № 018035 в
землището на с.Ливада, община Камено.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет Камено дава съгласие да се проведе публичен
търг за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска
собственост за създаване и отглеждане на овощна градина при начална
тръжна цена и стъпка на наддаване както следва:
1.Поземлен имот № 018035, находящ се в местността „Пясъка“ в
землището на с. Ливада, община Камено с площ от 3.670 дка / три дка,
шестстотин и седемдесет кв. м/ с начин на трайно ползване „Полска
култура“ при граници и съседи: ПИ № 018036- полска култура на Живко
Янков Станков ; ПИ № 018018- полска култура на Живко Янков Станков;
ПИ № 018004- пасище с храсти на Община Камено- чл.19, ал.1; ПИ №
018032- полска култура на Община Камено- чл.19, ал.1 ; ПИ № 018033полска култура на Петка Петрова Тъпчева и ПИ № 018034- полска

=2=
култура на Живко Янков Станков. Категорията на земята при неполивни
условия е пета.
1.1. Начална тръжна цена – 33.00 лв. на дка за година- 121.11 лв. за
целия имот на година.
Размерът на арендното плащане е както следва:
 от 1- та до 4- та година – гратисен период .
 от 5- та до 7- та година – 33.00 лв. на дка за година ‚ увеличен с
достигнатата стъпка на наддаване при провеждането на търга.
 от 8- та година до края на срока на договора - 50.00 лв. на дка за
година‚ увеличен с достигнатата стъпка на наддаване при
провеждането на търга.
1.2. Стъпка за наддаване- 3.30 лв. на дка; 12.11 лв. за целия имот.
1.3. Депозит за участие в търга - 10 лв. на дка; 24.22 лв. за целия
имот.
ІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
организира и проведе публичния търг и да сключи договор за аренда със
спечелилия търга арендатор като определи за какъв срок се сключва при
подписване на договора според вида на трайните насаждения и
инвестиционното намерение на арендатора .
ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
сключи договор за аренда със спечелилия търга арендатор .
За земеделски земи, отдавани под аренда не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………..
9.Докладна записка относно: Постъпило заявление от „Демар 2010” ЕООД за
отдаване под наем на общински имот.
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски – Кмет на Община Камено
относно: Постъпило заявление от „Демар 2010” ЕООД за отдаване под наем на
общински имот.
След направеното поименно гласуване с 17 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 24.00 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 24.00 кв.м.
ид.ч. от ПИ 574, кв.107 по плана на гр.Камено, обл.Бургас за търговска
дейност.
Начална тръжна цена-48.00 (четиридесет и осем) лева, месечен
наем, без ДДС.

=2=
Стъпка на наддаване-4.80 (четири лева и осемдесет стотинки )
лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 4.80 (четири лева и
осемдесет стотинки) лева.
3.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и
да сключи договор за наем със спечелилия участник.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№3

КАМЕНО

Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10.Докладна записка относно: Служебно внесено искане за разрешаване
изработването на проекти за ПУП-ПР за обекти общинска собственост, касаещи
съществуващите в града пенсионерски клубове в ПИ № 2055 в западната част
на кв.45 и в западната част на кв.14 по ПУП на гр.Камено.
11…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Служебно внесено искане за разрешаване изработването на проекти за
ПУП-ПР за обекти общинска собственост, касаещи съществуващите в града
пенсионерски клубове в ПИ № 2055 в западната част на кв.45 и в западната част
на кв.14 по ПУП на гр.Камено.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено на основание чл.124а, във връзка с чл.124б и
чл.125 от ЗУТ, ОДОБРЯВА представеното задание и РАЗРЕШАВА на
Кмета на Общината възлагането и изработването на проекти за ПУП-ПР
на ПИ №2055 в западната честа на кв.45 и ПУП-ПР на част от край улично
пространство в западната част на кв.14 по ПУП на гр.Камено.
Предвижданията на ПУП-ПР да се съобразят със съществуващата
инфраструктура и пътни връзки.
ПУП-ПР да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на
Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
ПУП да се изготви от името и за сметка на собственика на имотите.
Настоящото Решение да се счита за спиране действието на плана в
частта му, касаеща горепосочените имоти.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
11.Докладна записка относно: Заявление за предварително съгласие за
преминаване през общински имоти на „Кабелна линия 20кV от П/С „Айтос” до
В/С „Трояново””.
12…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Заявление за предварително съгласие за преминаване през общински
имоти на „Кабелна линия 20кV от П/С „Айтос” до В/С „Трояново””.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”
съвет
РЕШИ:

Общински

Общински съвет Камено, във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на основание 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 „Кабелна линия 20кV
от П/С „Айтос” до В/С „Трояново”” през имоти-общинска собственост.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
12.Докладна записка относно: Заявление от Марин Станков Събков с
вх.№94-00-3134/09.12.2015г. с искане за разрешение за изработване на ПУППРЗ във връзка с обект: „Склад за селскостопанска техника и продукция” в ПИ
009002, по КВС на землище гр.Камено, Община Камено и одобряване на
задание за проектиране, придружено с документи за собственост, скица и
заданието съгласно чл.125 от ЗУТ.
13…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Заявление от Марин Станков Събков с вх.№94-00-3134/09.12.2015г. с
искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка с обект: „Склад за
селскостопанска техника и продукция” в ПИ 009002, по КВС на землище
гр.Камено, Община Камено и одобряване на задание за проектиране,
придружено с документи за собственост, скица и заданието съгласно чл.125 от
ЗУТ.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено на основание чл.124а, ал.1 и във връзка с
чл.124б и чл.125 от ЗУТ, ОДОБРЯВА представеното задание и
РАЗРЕШАВА на Марин Станков Събков, изработването на ПУП-ПРЗ за
обект:”Склад за селскостопанска техника и продукция” в ПИ 009002 по
КВС на землище гр.Камено.

=2=
Предвижданията на ПУП-ПЗ 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.
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:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
13.Докладна записка относно: Заявление от Янчо Георгиев Георгиев с
вх.№94-00-3135/09.12.2015г. с искане за разрешение за изработване на ПУППРЗ във връзка с обект: „Склад за селскостопанска техника и продукция” в ПИ
023016, по КВС на землище гр.Камено, Община Камено и одобряване на
задание за проектиране, придружено с документи за собственост, скица и
заданието съгласно чл.125 от ЗУТ.
14…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Заявление от Янчо Георгиев Георгиев с вх.№94-00-3135/09.12.2015г. с
искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка с обект: „Склад за
селскостопанска техника и продукция” в ПИ 023016, по КВС на землище
гр.Камено, Община Камено и одобряване на задание за проектиране,
придружено с документи за собственост, скица и заданието съгласно чл.125 от
ЗУТ.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено на основание чл.124а, ал.1 и във връзка с
чл.124б и чл.125 от ЗУТ, ОДОБРЯВА представеното задание и
РАЗРЕШАВА на Янчо Георгиев Георгиев, изработването на ПУП-ПРЗ за
обект:”Склад за селскостопанска техника и продукция” в ПИ 023016 по
КВС на землище гр.Камено.

=2=
Предвижданията на ПУП-ПЗ 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.
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:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14.Докладна записка относно: Изплащане допълнително възнаграждение в
общински и държавни дейности дофинансирани с общински приходи,
Целодневни детски градини и Читалища за 2015г. в Община Камено.
15…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Изплащане допълнително възнаграждение в общински и държавни
дейности дофинансирани с общински приходи, Целодневни детски градини и
Читалища за 2015г. в Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”
съвет
РЕШИ:

Общински

Общински съвет Камено дава съгласие да се начисли и изплати с
работната заплата за месец декември 2015г., допълнително трудово
възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева изчислено пропорционално на
отработените дни към 30.11.2015г. във всички общински и държавни
дейности дофинансирани с общински приходи, Целодневни детски градини
и Читалища за 2015г. в Община Камено.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№3

КАМЕНО

Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15.Докладна записка относно: Определяне на представител на Община
Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас.
16…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Определяне на представител на Община Камено в Асоциацията по
ВиК-Бургас.
След направеното гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински съвет
РЕШИ:
І.Упълномощава Кмета на Община Камено Жельо Вардунскипредставител по Закон за водите на Общината в Асоциацията по ВиК –
Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас
решения, както следва:
1.Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги, със страни Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД Бургас и „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД гр.Бургас. Упълномощаване на Вълчо Чолаковпредседател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК” ЕАД Бургас с права да подпише одобрения договор от името на
Асоциацията.
2.Съгласуване на Допълнителен Бизнес –план на „Лукойл Нефтохим
Бургас” АД за 2016г.
ІІ.Определя Георги Георгиев- Заместник кмет за представител на
Община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас при
невъзможност на Кмета на Община Камено да участва лично в Общото
събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените
решения.
ВЯРНО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
16.Докладна записка относно: Постъпила молба вх.№69-00-347/30.10.2015г.
от „ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД за определяне на цената на правото на
прокарване на трасе за подземна оптична кабелна линия „ТШЗ-1-093-08/ТШЗ”,
която е част от Стационарна комуникационна система на Българската армия”,
преминаващо през общински имоти ПИ 000220-полски път, ПИ 000301-полски
път и ПИ 000332-дере, съгласно КВС с.Трояново.
17…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Постъпила молба вх.№69-00-347/30.10.2015г. от „ЕЛЕКТРОН
ПРОГРЕС” ЕАД за определяне на цената на правото на прокарване на трасе за
подземна оптична кабелна линия „ТШЗ-1-093-08/ТШЗ”, която е част от
Стационарна комуникационна система на Българската армия”, преминаващо
през общински имоти ПИ 000220-полски път, ПИ 000301-полски път и ПИ
000332-дере, съгласно КВС с.Трояново.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, одобрява изготвения протокол на комисията
по чл.210 ал.2 от ЗУТ и определя пазарна цена за правото на прокарване
през ПИ 000220, ПИ 000301 и ПИ 000332, землище с.Трояново, с обща
дължина от 4 813.0 и сервитут от 4 813.0 кв.м., определена цена от 2.50 лв.
на линеен метър или общо 12 033.00 лв.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
17.Докладна записка относно: Постъпила молба вх.№69-00-346/30.10.2015г.
от „ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД за определяне на цената на правото на
прокарване на трасе за подземна оптична кабелна линия „0807-0801/ТШЗ-081”,
която е част от Стационарна комуникационна система на Българската армия”,
преминаващо през общински имоти ПИ 000001- път ІV категория, ПИ 000022полски път и ПИ 000057-полски път, съгласно КВС с.Полски извор.
18…………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Постъпила молба вх.№69-00-346/30.10.2015г. от „ЕЛЕКТРОН
ПРОГРЕС” ЕАД за определяне на цената на правото на прокарване на трасе за
подземна оптична кабелна линия „0807-0801/ТШЗ-081”, която е част от
Стационарна комуникационна система на Българската армия”, преминаващо
през общински имоти ПИ 000001-път ІV категория, ПИ 000022-полски път и
ПИ 000057-полски път, съгласно КВС с.Полски извор.
След направеното поименно гласуване с 17 гласа „ЗА” Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено, одобрява изготвения протокол на комисията
по чл.210 ал.2 от ЗУТ и определя пазарна цена за правото на прокарване
през ПИ 000022 и ПИ 000057, землище с.Полски извор, с обща дължина от
1 734.0 и сервитут от 1 734.0 кв.м., определена цена от 2.50 лв. на линеен
метър или общо 4 335.00 лв.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 17.12.2015 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………….
18.Докладна записка относно: Определяне на представител на Община
Камено в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД гр.Бургас.
19…………………………………………………………………………………….
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Жельо Вардунски- Кмет на Община Камено
относно: Определяне на представител на Община Камено в Общото събрание
на „Бургасинвест” ООД гр.Бургас.
След направеното гласуване с 17 гласа „ЗА”

Общински съвет

РЕШИ:
1.Общински съвет Камено определя за представител на Община Камено,
в качеството й на член на Общото събрание на „Бургасинвест” ООД
гр.Бургас – Георги Георгиев-Заместник кмет на Община Камено.
2.В случай на невъзможност от страна на Заместник кмета, същият може
да упълномощи с предоставените му с настоящото решение права друго
лице от Общинска администрация Камено.
3.Задължава Председателя на Общински съвет Камено да сведе
настоящото решение до знанието на представляващия дружеството.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Р.Балтаджиев/

