
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К А М Е Н О  

 

ПОКАНА 

 
         На основание чл.23 ал. 4 т.1 от ЗМСМА и чл.38 ал.2 т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Камено, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на Общински съвет 

Камено на 30.07.2015 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на 

Общината при проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1.Докладна записка относно: Получаване на предварително съгласие за 

преминаване на трасе на нови оптични кабелни линии „ТШ3 – І-93-

08/ТШ3” и „0807-0801/ТШ3 – 081” на Министерството на отбраната през 

имоти общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

2.Докладна записка относно: Одобряване на задание и даване на 

разрешение за изработване на самостоятелни ПУП-Парцеларен план за 

път и пътна връзка, ЕЛ и ВиК проводи, захранващи поземлени имоти 

№076021 и №076022 в м.”Дебелата кория” в землището на с.Черни връх, 

общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно: Заявление за одобряване на проект за 

„Частично изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на УПИ І356 

, ІІ356, ХVІІІ355,356, ХVІІ355, и ІІІобщ. в квартал 39 и УПИ Іобщ., ІІобщ.и ІV371 в 

квартал 38 и улица от о.т. 13 до о.т.32 по плана на село Русокастро, 

общ.Камено”, на основание §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ. 

 Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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4.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински 

пасища, мери и ливади за общо и 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 2015-2016 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

  

5.Докладна записка относно: Предоставяне чрез търг на свободните 

общински площи – изоставени ниви и други терени, годни за паша на 

селскостопански животни на територията на Община Камено за 

индивидуално ползване от животновъди, в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно: Предоставяне под аренда на земеделска 

земя от Общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, 

представляваща поземлен имот №028013 в землището на с.Ливада, 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно: Постъпило заявление от наследници на 

Костадин Илиев Парушев за прекратяване на съсобственост между тях и 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Валерий 

Иванович Велчев за прекратяване на съсобственост между него и Община 

Камено.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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9.Докладна записка относно: Определяне на начална тръжна цена за 

продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни 

връх, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно: Определяне на начална тръжна цена за 

продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Желязово, 

общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.Докладна записка относно: Даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Камено с проектно предложение по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Операция BG05M9OP001-

1.002 „Активни”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно: Дофинансиране на паралелки под 

минималния брой ученици за учебната 2015/2016 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Докладна записка относно: Отпускане на финансова помощ на 

лицето Елена Матева Банкова. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

14.Докладна записка относно: Приемане на Концепция за 

пространствено развитие на Община Камено за периода 2015 – 2025 

година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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15.Докладна записка относно:Приемане на Отчета за касовото 

изпълнение на Бюджет 2015г. към 30 юни 2015г., Строителна програма 

към 30 юни 2015г., извънбюджетни сметки и фондове и Актуализация на 

БЮДЖЕТ 2015г. и Строителна програма 2015г. на ОБЩИНА КАМЕНО. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

16.Питания. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


