
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 ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет Камено 

на 31.07.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината 

при проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Докладна записка относно:Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Камено за периода м.януари 2014г.-м.юни 2014г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

2.Докладна записка относно:Приемане Отчета за дейността на 

Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.януари 2014г.-

м.юни 2014г. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

3.Докладна записка относно: Приемане на изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно:Приемане на изменение и допълнение на 

Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно:Отпускане финансова помощ на лицето 

Васил Георгиев Георгиев. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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6.Докладна записка относно:Приемане на отчета за касовото 

изпълнение на БЮДЖЕТ 2013, извънбюджетни сметки и фондове и 

Строителна програма за 2013г. на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Живка Илиева 

Йорданова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Христинка 

Тонева Стоянова за прекратяване на съсобственост между нея и Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Мария Иванова 

Фотева за закупуване на апартамент-частна общинска собственост. 

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 землището 

на гр.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

продажба на имот-частна общинска собственост в ЗЗП на с.Полски извор, 

общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Определяне на начални тръжни цени за 

отдаване под наем на имоти общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 



=3= 

 

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

отдаване под наем на имот общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

14.Докладна записка относно:Предоставяне под аренда на земеделска 

земя-частна общинска собственост, представляваща поземлени имоти 

№065017 и №017013 в землището на с.Трояново, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

15.Докладна записка относно:Предоставяне под аренда на земеделска 

земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот 

№029034 в землището на с.Ливада, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

16.Докладна записка относно:заявление за разрешение изработването на 

ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на част от ПИ 101046 в 

местността „Извън регулацията”, землище гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

17.Докладна записка относно:Заявление за разрешаване изработването 

на ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 005609 „Стопански 

двор” в землището на гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

18.Докладна записка относно:Заявление за разрешение изработването на 

ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 005645 „Стопански 

двор” в землището на гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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19.Питания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


