
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 т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, 
област Бургас свиква ДВАДЕСЕТОТО  заседание на Общински съвет Камено 
на 25.04.2013 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 приемане на годишен план за  
развитие на социалните услуги в община Камено за 2014 г. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
          Кмет на община Камено 

2. Докладна записка относно предоставяне на свободните  
общински мери, пасища и други площи годни за паша за индивидуално 
ползване на земеделски стопани или техни сдружения, отглеждащи 
пасищни животни на територията на община Камено, в съответствие с 
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние.      Докл:  инж.Стефан Бонев 
         Кмет на община Камено 

3.  Докладна записка относно предоставяне на свободните  
общински мери, пасища и други площи годни за паша за индивидуално 
ползване на земеделски стопани или техни сдружения, отглеждащи 
пасищни животни на територията на община Камено, в съответствие с 
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние.      Докл:  инж.Стефан Бонев 
         Кмет на Община Камено 

4. Докладна записка относно предоставяне на свободните  
общински мери, пасища и други площи годни за паша за индивидуално 
ползване на земеделски стопани или техни сдружения, отглеждащи 
пасищни животни на територията на община Камено, в съответствие с 
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние.      Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на община Камено 
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5. Докладна записка относно определяне на наемна и арендна  
цена за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от 
Общинския поземлен фонд (ОПФ) чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
         Кмет на Община Камено 

6. Докладна записка относно постъпило заявление от Божана  
Андреева Остракова за прекратяване на съсобственост между нея и община 
Камено. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
         Кмет на Община Камено 

7. Докладна записка относно заявление за одобряване на  
идеен проект за частично изменение на ПУП. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
         Кмет на Община Камено 

8. Докладна записка относно определяне на начална тръжна  
цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в 
землището на с.Константиново, община Камено, област Бургас. 

Докл:  инж.Стефан Бонев 
  Кмет на Община Камено 

9. Докладна записка относно определяне на начална тръжна  
цена за продажба на имоти-частна общинска собственост, находящи се в 
землището на с.Трояново, община Камено, област Бургас. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

10.   Докладна записка относно заявление за съгласие за  
строителство на границата с общински имот. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

11.   Докладна записка относно разширение на гробищен парк  
гр.Камено. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 
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12.   Докладна записка относно участие на община Камено, като  
водещ партньор в проект за развитие на широколентовия интернет достъп 
по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

13.   Докладна записка относно предоставяне на еднократна  
финансова помощ на пострадало от пожар семейство. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

14.   Докладна записка относно заявление за разрешение за  
изработване на ПУП – План за регулация и застрояване. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

15.   Докладна записка относно заявление за разрешение за  
изработване на ПУП – План за регулация и застрояване. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

16.   Докладна записка относно заявление за разрешение за  
изработване на ПУП – План за регулация и застрояване. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

17.   Докладна записка относно заявление за изработване на ПУП   
Парцеларен план. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

18.   Докладна записка относно заявление за разрешение за  
изработване на ПУП – План за застрояване. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 

19.   Докладна записка относно определяне на начална тръжна  
цена за продажба на имот-частна общинска собственост в землището на 
с.Трояново, община Камено. 
       Докл:  инж.Стефан Бонев 
        Кмет на Община Камено 
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20.   Питания. 
 

 
 

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


