
 

 

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  

ТРИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 

20.09.2012 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.Винарско, община Камено по административно- правното 

обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и 

такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата, околната среда и общественото 

имущество на територията на кметство с.Винарско. 

Докл:Тодорка Вълева 

Кмет на с.Винарско, общ. Камено 

 

2.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметство 

с.Трояново, община Камено по административно-правното 

обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и 

такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата, околната среда и общественото 

имущество на територията на кметството. 

Докл:Андон Николов 

Кмет на с.Трояново,общ. Камено 

 

3.Докладна записка относно:Разрешаване функционирането 

на самостоятелни паралелки под допустимия минимум през 

учебната 2012/2013 година.  

 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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4.Докладна записка относно:Приемане на Наредба за 

регистрация, отчет и изисквания на които трябва да отговарят 

пътните превозни средства с животинска тяга на територията на 

община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

5.Докладна записка относно:Допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Камено.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 6.Докладна записка относно:Сключване на договор за кредит 

с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

ФЛАГ” ЕАД. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Сключване на договор за кредит с 

„Фонд за органите на мастното самоуправление в България- 

ФЛАГ”ЕАД. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно:Издаване на Запис на Заповед за 

авансово плащане по проект „Благоустрояване, озеленяване и 

рехабилитация на уличната мрежа гр.Камено”финансиран по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Даване на съгласие за отпускане 

на временни безлихвени заеми от бюджетната сметка по 

извънбюджетните сметки на ОБЩИНА КАМЕНО. 
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Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Отводнителен канал за 

повърхностни води, северозападно от гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.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 

 

12.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 

 

13.Докладна записка относно: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 

 

14.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна 

цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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15.Докладна записка относно:Предоставяне под наем на 

земеделска земя-частна общинска собственост в землището на 

с.Черни връх и землището на с.Винарско, община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

16.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна 

цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

17.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Диню 

Иванов Драганов за доплащане право на собственост върху 

отстъпено право на строеж. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

18.Докладна записка относно:Постъпило искане от 

наследници на Ангел Николов Шидеров за прекратяване на 

съсобственост между тях и община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

19.Докладна записка относно:Постъпили искания от 

„Телелинк” ЕАД-София и „Феникс-Инвест” ООД-Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

20.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

ПУП-Парцеларен план за трасе на обект:Кабел 20 кV от 

съществуващ стълб №9 от отклонение за ТП „Помпена станция” 

от ВЛ 20 кV „Българово” до нов БКТП в имот 398, местност 

„Гара Българово”, в землището на гр.Българово, отреден за „ 

складова база за зърнени храни и мелница”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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21.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 010071 „За сгради за 

съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

22.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 010423 „За сгради за 

съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

23.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 010424  „ За сгради за 

съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

24.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 082029 „За сгради за 

съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”, местност 

„При село” в землището на с.Черни връх, общ.Камено, 

обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

25.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 кV и 

водопровод за захранване на ПИ 010071 и ПИ 010423, местност 

„Рапаня” в землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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26.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 кV и  

водопровод за захранване на ПИ 082029, местност „При село” в 

землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

27.Питания. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят 

поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на 

населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


