
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 ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет 

Камено на 17.09.2015 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на 

„ГРАЖДАНСКА ОТБРАНА”  при проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1.Докладна записка относно: Заявление от „АНДЕЗИТ” ООД с вх.№54-

00-114/25.08.2015г. с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ във 

връзка с обект: „Разширение на добивните работи в концесионната площ 

на находище „Новоселци ІІІ” за добив на строителни материали- кариерен 

пясък” в ПИ 026003, по КВС на землище с.Константиново, Община 

Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с документи 

за собственост, скица и заданието, съгласно чл.125 от ЗУТ. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

2.Докладна записка относно: Заявление от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД 

КЕЦ Карнобат с вх.№69-00-275/14.08.2015г. във връзка с изграждане на 

обект „Кабелна линия 20 kV от СРС №16 на отклонението на ТП”П/С 

ДНС” от ВЛ 20 kV „Кръстина” до нов БКТП в имот ПИ 000287, м.”Таушан 

кайряк” с.Трояново, Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно: Заявление за разрешаване изработването 

на проекти за „ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 010095 и ПИ 

010036 в местността „Край село”, землище с.Черни връх” във връзка със 

смяна статута на земята и строеж на „Складова база за промишлени 

нехранителни стоки и насипни строителни материали и административно-

битови сгради”. 

 Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 



=2= 

4.Докладна записка относно: Заявление от Павлина Кирова Кирова с 

вх.№94-00-2157/25.08.2015г. с искане за Разрешение за изработване на 

ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо 

строителство в имот ПИ 010163, м”Край село”, землище с.Константиново, 

Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено с 

документи за собственост и скица. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

  

5.Докладна записка относно: Заявления за разрешаване изработването 

на проект за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 40, ПИ 41, ПИ 

35, ПИ 424 и ПИ 425 в ЗЗП, землище на с.Черни връх, Община Камено, във 

връзка със смяна статута на земята и строеж на „Жилищни сгради”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно: Заявления за разрешаване изработването 

на проекти за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 050021 в 

местността „СВЕТИ ГЕОРГИ” и ПУП-План за застрояване на ПИ 081042 в 

местността „ПРИ СЕЛО” и ПИ 056020 в местността „КАБАТА” в 

землището на с.Черни връх, Община Камено, във връзка със смяна 

статута на земята и строеж на „Жилищни сгради” и „Обекти за КОО”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно: Одобряване на служебно изготвен проект 

за „ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 107027, ПИ 107030, ПИ 

170035 и ПИ 107039 в стопански двор, местност „Малък камък”, землище 

с.Русокастро, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

ПУП-ПП за обект „Трасе на канализация за обект” Бензиностанция, газ 

станция, тир паркинг, ресторант и административна сграда в имот 

012123”, землище на с.Кръстина, от „АВТОТРЕЙД-2009” ООД.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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9.Докладна записка относно: Заявление от “Смайли моп” ООД, чрез 

управителя Христо Монев с искане за процедиране и одобрение на ПУП-

ПРЗ за ПИ 1327, кв.107б по плана на гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно: Предоставяне под аренда на земеделска 

земя от Общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, 

представляваща поземлен имот №000207 в землището на с.Полски извор, 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински 

пасища, мери и ливади за 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 

 

12.Докладна записка относно: Разрешение за предоставяне на имотите 

„полски пътища”, попадащи в масиви за ползване, на ползвателите в 

землищата на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Докладна записка относно: Предложение за дарение на недвижим 

имот, представляващ дворно място с площ 802 /осемстотин и два/ 

кв.м..Съставляващо УПИ ХVІІІ-391/осемнадесети пл.номер триста 

деветдесет и първи/, кв.№43 /четиридесет и трети/ по плана на с.Трояново, 

община Камено, собственост на Вярка Ангелова Маринова. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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14.Докладна записка относно: Разрешаване функционирането на 

самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2015/2016 

година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

процедури на деца със специални образователни потребности. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

16.Докладна записка относно: Кандидатстване  на Община Камено с 

проектно предложение към Министерството на образованието и науката 

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

17.Докладна записка относно: Бракуване на 2 бр.мотоциклети ЧЗ-350 с 

рег.№ А 13-99 В и инв.№ 60127. 

Докла:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

18.Докладна записка относно:Избиране на временно изпълняващи 

длъжностите „кмет на община” и „кмет на кметство” във връзка с 

провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 

2015 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

19.Питания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


