
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 

СЕДМОТО заседание на Общински съвет Камено на 28.11.2013 

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

проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметство 

с.Русокастро,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 кметството за периода от 

01.01.2013г. до 31.10.2013г. 

Докл:Георги Ганчев 

Кмет на с.Русокастро, общ.Камено 

 

2.Докладна записка относно: Отчет за дейността на кметство 

с.Свобода,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, общественото 

имущество на територията на кметството за периода от 

01.01.2013г. до 31.10.2013г. 

Докл:Георги Георгиев 

Кмет на с.Свобода, общ. Камено 
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3.Докладна записка относно:Отчет на общинската 

администрация за административното обслужване на 

населението и за работата с писмата, сигналите и жалбите на 

гражданите от Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно:Разрешение за настаняване в 

земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Стойчо 

Грудев Грудев с възстановен имот съгласно съдебно решение. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна 

цена за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, 

находящ се в с.Свобода, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Асен 

Георгиев Иванов за закупуване на общински имот-частна 

общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Отпускане на средства за 

изграждане на система за видео наблюдение на възлови места и 

кръстовища в гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

8.Докладна записка относно:Изплащане допълнително 

възнаграждение в общинските и държавни дейности 

дофинансирани с общински приходи, читалища и Целодневни 

детски градини за 2013г.,Община Камено, област Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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9.Докладна записка относно:Отпускане на допълнителна 

общинска субсидия за Народно читалище „Просвета 1927 г.” 

гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Предоставяне на еднократна 

финансова помощ на пострадало от пожар семейство. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.Докладна записка относно:Обект: „Довеждащ колектор и 

ПСОВ” в ПИ 033006, м.”Герена”, землище гр.Камено и 

съпътстващата му техническа инфраструктура. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Заявление  от ЗП Марчо Иванов 

Белалов с вх.№94-00-1875/20.11.2013г. с искане за разрешение за 

изработване на ПУП-ПРЗ във връзка с отреждането на 

собствения му имот 082047 в стопанския двор на с.Русокастро за 

„Склад селскостопанска продукция и техника” и одобряване на 

задание за проектиране, придружено с документи за собственост и 

скица. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Питания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят 

поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на 

населението. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


