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

П   О   К   А   Н   А 
 
 

  На основание чл.23 ал.4 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, 
област Бургас свиква ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО  заседание на Общински съвет 
Камено на 30.01.2014 година (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общината 
при проект за 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

1.  Докладна записка относно осигуряване средства за поемане  
пътни разноски и заплащане процедури на деца със специфични 
образователни потребности. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
          Кмет на община Камено 

2. Докладна записка относно осигуряване през финансовата  
2014 г. средства за функциониране паралелки под допустимия минимум.  

Докл:  инж.Стефан Бонев 
         Кмет на община Камено 

3.  Докладна записка относно годишен отчет за 2013 г. по  
изпълнение на „Програмата за управление на община Камено за периода 
2011-2015 г.” 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
         Кмет на Община Камено 

4. Докладна записка относно отчет за изпълнение на  
решенията на Общински съвет Камено за периода м.юли 2013 г. – 
м.декември 2013 г. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

5. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински  
съвет Камено и неговите комисии за периода м.юли 2013 г. – м.декември 
2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 
         Председател на Общински  
         съвет Камено 



= 2 = 
 

6. Докладна записка относно приемане отчета на Сдружение на  
онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

7. Докладна записка относно приемане отчета на Общинско  
сдружение с нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински   
съвет Камено 

8. Докладна записка относно приемане отчета на Дружество  
на инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено за 2013 г. 

Докл:  Стойка Драганова 
Председател на Общински 
съвет Камено 

9. Докладна записка относно приемане отчета на Териториална  
Съюзна Организация на слепите гр.Бургас за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

10.   Докладна записка относно приемане отчетите на Клубовете  
на пенсионера от община Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

11.   Докладна записка относно приемане отчета на  
Председателя на Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004-Камено” за 2013 
година. 
       Докл:  Стойка Драганова 
        Председател на Общински  
        съвет Камено 

12.   Докладна записка относно приемане отчета на Клуб на  
учителите-пенсионери „Христо Ботев” за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 
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13.   Докладна записка относно приемане отчетите на Тракийско  
дружество „Одринска епопея” гр.Камено, Тракийско дружество 
с.Тръстиково, Тракийско дружество „Георги Кондолов” с.Ливада и 
Тракийско дружество с.Полски извор за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

14.   Докладна записка относно приемане отчета на Народно  
читалище „Просвета – 1927 г.” гр.Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 
        Председател на Общински  
        съвет Камено 

15.   Докладна записка относно приемане отчета на Народно  
читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро, община Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

16.   Докладна записка относно приемане отчета на Народно  
читалище „Просвета – 1928 г.” с.Черни връх, община Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

17.   Докладна записка относно приемане отчета на Народно  
читалище „Пробуда – 1963” с.Константиново, община Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

18.   Докладна записка относно приемане отчета на Фондация  
„Русокастрон” за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински 
съвет Камено 

19.   Докладна записка относно приемане отчета на „Шах Бридж  
Клуб Камено” гр.Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 
        Председател на ОбС Камено 
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20.   Докладна записка относно приемане отчета на СНЦ –  
Велоклуб „Златна крепост” с.Русокастро, община Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 
        Председател на Общински 
        съвет Камено 

21.   Докладна записка относно приемане отчетите на Футболен  
клуб „Бургос” с.Ливада, Футболен клуб „Русокастро” с.Русокастро и 
Футболен клуб „Камено” гр.Камено за 2013 г. 
       Докл:  Стойка Драганова 
        Председател на Общински 
        съвет Камено 

22.   Докладна записка относно приемане на Наредба за  
управление на отпадъците на територията на община Камено. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

23.   Докладна записка относно изменение и допълнение на  
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, 
околната среда и общественото имущество на територията на община 
Камено. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

24.   Докладна записка относно участие в проект „Обществена  
трапезария”. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

25.   Докладна записка относно отмяна на разрешение за  
настаняване в земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на 
наследници с възстановени имоти и настаняване в други имоти – общинска 
собственост съгласно съдебни решения. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

26.   Докладна записка относно заявление за одобряване на ПУП  
– Парцеларен план за „Външно ел.захранване на базова станция на 
Мобилтел BGS 0268 в ПИ 065076” в местността „Калдъръм” землище 
с.Трояново, община Камено, област Бургас с дължина на кабела 874.23 м. 
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         Докл:  инж.Стефан Бонев 

       Кмет на община Камено 
27.   Докладна записка относно освобождаване от такса битови  

отпадъци за 2014 г. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

28.   Докладна записка относно изменение и допълнение на  
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
       Докл:  Стойка Драганова 

Председател на Общински  
     съвет Камено 

29.   Докладна записка относно годишен отчет за състоянието на  
общинския дълг на община Камено за 2013 г. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

30.   Докладна записка относно приемане на Наредба за  
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на община Камено. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

31.   Докладна записка относно закупуване на лек автомобил за  
нуждите на Общинска администрация Камено. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

32.   Докладна записка относно закупуване на лекотоварен  
употребяван автомобил за нуждите на дейност „Чистота”. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 

33.   Докладна записка относно актуализация на капиталови  
разходи за 2013 г. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 
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34.   Питания. 

 
 

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

ЗАБЕЛЕЖКА:  На 04.12.2013 г. е раздадена Наредбата за  
управление отпадъците на територията на община 
Камено на ръководителите на групите общински 
съветници. Същата да се носи на заседанията на 
постоянните комисии и заседанието на Общински 
съвет Камено. 

 
 
 
 
   

 
  ЗАБЕЛЕЖКА:  Кметовете по населени места да поставят поканата 
         на заседанието на видно място, за уведомяване    
         на населението. 


