
 

 

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. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Председателят на 

Общински съвет Камено, Област Бургас свиква  

ШЕСТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 

18.12.2012 година  /ВТОРНИК/ от 10.00 часа в залата на 

Общината при проект за  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.Питания. 

 
2.Докладна записка относно:Приемане план за работата на 

Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2013 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

3.Докладна записка относно:Отчет за дейността на отдел 

„Управление на общинската собственост” през 2012 година/към 

30.11.2012г./. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 
4.Докладна записка относно: Промяна начина на трайно 

ползване на поземлен имот от общинския поземлен фонд. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно:Отмяна на разрешение за 

настаняване в земеделски земи от общинския поземлен 

фонд/ОПФ/ на собственици и наследници с възстановени имоти 

съгласно съдебни решения. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 



 

 

=2= 

 

6.Докладна записка относно:Учредяване на безвъзмездно 

право на ползване върху части от недвижими имоти – частна 

общинска собственост за срок от 10 години на основание чл.39 от 

ЗОС и предоставяне за безвъзмездно управление на имоти-

публична общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Заявление от „АНДЕЗИТ” ООД с 

вх.№54-00-169/04.12.2012г. 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 026013, 

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 

 

8.Докладна записка относно:Обект „Кравеферма до 100 

бр.животни” в ПИ 028021, м. „Бельовите круши” землище 

с.Константиново, за предварително съгласие на Общинския 

съвет за определяне на площадка и трасе по смисъла на чл.30, 

ал.3 от ППЗОЗЗ. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 9.Докладна записка относно:Приемане на ПЛАН-СМЕТКА за 

приходите и разходите за дейност „Чистота” за 2013г. на Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:1.Утвърждаване числеността на 

персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 

258/02.12.2005г. в Община Камено за бюджетната 2013 г. 
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2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности 

по образованието за бюджетната 2013 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.Докладна записка относно:Изплащане на допълнително 

възнаграждение в общинските дейности и държавните дейности, 

дофинансирани с общински приходи и читалища за 2012г. в 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Постъпило искане 

вх.№57/20.11.2012г. в Общински съвет Камено от кмета на 

с.Черни връх за провеждане на местен референдум. 

Докл:Председателя на ПК по законност, 

обществен ред, финансово-икономическа дейност, 

Европейски фондове и програми 

 

13.Докладна записка относно:Сключване на договор между 

„Булгаргаз” ЕАД София и „Камено-газ” ЕООД за доставка на 

природен газ. 

Докл:инж.Петър Джумерски 

Управител на „Камено-газ” ЕООД 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят 

поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на 

населението. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


