
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  ДВАДЕСЕТ И 

ОСМОТО заседание на Общински съвет Камено на 19.12.2013 

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

проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1.Докладна записка относно:Отчет за дейността на отдел 

„Управление на общинската собственост през 2013 година /към 

30.11.2013 год./ 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет Община Камено 

 

2.Докладна записка относно: План за работата на Общински 

съвет Камено за І-то шестмесечие на 2014 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

3.Докладна записка относно:Приемане на Дългосрочна 

програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива в Община Камено за периода 

2014-2024г. и Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 

в Община Камено за периода 2014-2017 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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4.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 2014 година.    

2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности по 

образованието за бюджетната 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно:Определяне размера на 

облекчението за данък върху превозните средства за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

приходите и разходите за дейност „Чистота” за 2014г. на Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Изменение на решение за даване 

на съгласие за подписване на споразумение между Община 

Камено и „Аква системс” АД. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

8.Докладна записка относно:Предоставяне под наем на 

земеделска земя- общинска собственост в землището на 

с.Трояново, Община Камено за отглеждане на пчелни семейства. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Постъпило заявление от 

наследници на Райко Влаев Желев за прекратяване на 

съсобственост между тях и Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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10.Докладна записка относно:Постъпило заявление от 

наследници на Васил Атанасов Василев за прекратяване на 

съсобственост между тях и Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.Докладна записка относно:Заповед №РД-09-481/20.09.2012г. 

на Кмета на Община Камено за промяна на регулацията на 

парцели в кв.54 по плана на с.Тръстиково и молба от Сийка 

Тодорова Георгиева. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Заявление  за изработване на 

ПУП-Парцеларен план /ПУП-ПП/. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Докладна записка относно: Заявление от „АНДЕЗИТ” ООД 

с вх.№69-00-725/05.11.2013г. 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 026005, 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 

 

14.Питания. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят 

поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на 

населението. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


