
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 

ШЕСТОТО заседание на Общински съвет Камено на 31.10.2013 

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

проект за  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметско 

наместничество с.Константиново, общ.Камено по 

административно-правното обслужване на населението, 

събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба 

№1 за  и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда 

и общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и 

изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни 

средства с животинска тяга на територията на кметското 

наместничество за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г. 

Докл:Вълчо Стайков 

Кметски наместник на с.Константиново, общ.Камено 

 

2.Докладна записка относно: Отчет за дейността на кметско 

наместничество с.Вратица, общ.Камено по административно-

правното обслужване на населението, събираемостта на местни 

данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата, околната среда, 

общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и 

изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска 

тяга на територията на кметското наместничество за периода от 

01.01.2013г. до 30.09.2013г. 

Докл:Илиана Христова 

Кметски наместник на с.Вратица, общ. Камено 
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3.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметско 

наместничество с.Ливада, общ.Камено по административно-

правното обслужване на населението, събираемостта на местни 

данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и 

общественото имущество и Наредбата за регистрация, отчет и 

изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни 

средства с животинска тяга на територията на кметското 

наместничество за периода 01.01.2013г.-30.09.2013г. 

Докл:Ангел Радев 

Кметски наместник на с.Ливада, Общ. Камено 

 

4.Докладна записка относно:Определяне на представител на 

Община Камено в Асоциацията по ВиК-Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно:Отпускане на допълнителна 

общинска субсидия за читалище „Просвета” с.Черни връх за 2013 

година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно:Вземане 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 

 

7.Докладна записка относно:Промяна начина на трайно 

ползване на поземлени имоти от общинския поземлен фонд. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

8.Докладна записка относно:Замяна на поземлен имот-частна 

общинска собственост с имот, собственост на физически лица. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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9.Докладна записка относно:Докладна от инж.Димчо 

Мутафов-Директор Дирекция УТСУОС, за УПИ ХХ-600, кв.41 по 

ПУП на гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Изменение на регулацията, 

допусната с мотивирано предписание №94-00-1185/23.08.2013г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.Докладна записка относно:Заявление за разрешение за 

изработване на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 43 в 

ЗЗП, местност „Овцеферма”, землище с.Черни връх. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Заявление от Станка Райкова 

Атанасова с вх.№94-00-1634/18.10.2013г., с искане за одобряване 

на задание за проектиране, придружено с документи за 

собственост, скици и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ във 

връзка със смяна на предназначението на земята и бъдещо 

изграждане на обект:”Офис, казан за изваряване на ракия и 

паркинг за автомобили” в ПИ 078001, м. „Дебелата кория” по 

КВС на землище с.Черни връх, Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Заявление от „КОМЕТА-7” ЕООД с вх.№69-00-

701/22.10.2013г., чрез управителя Таня Тодорова Пашова с искане 

за одобряване на задание за проектиране, придружено с 

документи за собственост, скици и разрешение за изработване на 

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

бъдещо изграждане на обект: „Индустриална зона” в ПИ 064005 и 

064006, м.”Кабата” по КВС на землище с.Черни връх, Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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14.Докладна записка относно:Утвърждаване на нова 

структура на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

15.Питания. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят 

поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на 

населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


