
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 ОСМОТО заседание на Общински съвет Камено на 

25.09.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината при 

проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Докладна записка относно:Отчет на дейността на Кметско 

наместничество с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното 

обслужване на населението,събираемостта на местните данъци и такси, 

изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на 

кметското наместничество за периода 01.01.2014г.-31.08.2014г. 

Докл:Веселина Петкова 

Вр.и.д.км.наместник с.Тръстиково 

 

2.Докладна записка относно:Отчет за дейността на Кметско 

наместничество с.Желязово, общ.Камено по административно-правното 

обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, 

изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на 

кметското наместничество за периода 01.01.2014г.-31.08.2014г. 

Докл:Меджит Мехмед 

Кметски наместник с.Желязово 

 

3.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметско 

наместничество с.Полски извор, общ.Камено по административно-

правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и 

такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на 

територията на кметското наместничество за периода 01.01.2014г.-

31.08.2014г. 

Докл:Паулина Златарова 

Кметски наместник с.Полски извор 
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4.Докладна записка относно:Изменение и допълнение на Наредба №1 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 

 

5.Докладна записка относно:Приемане на Програма за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно:Участие на Община Камено в учредяване 

на ново „Регионално Сдружение за управление на отпадъците – Регион 

Бургас” по реда на Закона за управление на отпадъците. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Разрешаване функционирането на 

самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2014/2015 

година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно:Поемане пътните разходи и средства за 

процедури на деца със специални образователни потребности. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Отпускане на финансова помощ на Ивана 

Танева Иванова от с.Русокастро, общ.Камено за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Мария Иванова 

Фотева за закупуване на апартамент-частна общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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11.Докладна записка относно:Замяна на поземлен имот-частна 

общинска собственост с имот, собственост на юридическо лице. 

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 

 

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:Получаване на предварително съгласие за 

преминаване на трасе на нова ВЛ 400 кV от п/ст “Марица изток” до п/ст 

„Бургас” през имоти общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

15.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на ПУП –

парцеларен план за обект: „Нов водопровод Ø 90 мм за връзка на 

съществуващ водопровод, собственост на „Андела „АД, със съществуващ 

водопровод на „ВиК” ЕАД в землището на с.Черни връх, общ.Камено”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

16.Докладна записка относно:Искане от Иван Стояново Кузманов 

вх.№94-00-1206/17.07.2014г. за изготвяне на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива за построяването на навес за съхранение на 

машини в собствения двор. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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17.Докладна записка относно:Приемане на касовото изпълнение на 

БЮДЖЕТ 2014г. към 30.06.2014г., Строителна Програма към 30.06.2014г. и 

актуализация на БЮДЖЕТ 2014г. и Строителна програма 2014г. на 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

18.Питания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


