
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 

ВТОРОТО заседание на Общински съвет Камено на 30.05.2013 

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

проект за  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1.Докладна записка относно:Отчет за изпълнението на 

дейностите заложени в Националната програма за закрила на 

детето за периода  от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. от Дирекция 

„Социално подпомагане” гр.Айтос на територията на Община 

Камено и приемане на Общинска програма за закрила на детето 

за 2013 г. на Община Камено. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 
2.Докладна записка относно:Продължаване престоя на 6 

годишните деца от подготвителните групи в ЦДГ през летния 

период. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно:Информация за извършената 

работа по изпълнение на Наредбата за регистрация, отчет и 

изисквания, на които трябва да отговорят пътните превозни 

средства с животинска тяга на територията на кметство 

с.Свобода, общ.Камено. 

Докл:Георги Георгиев 

Кмет на с.Свобода, общ Камено 
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4.Докладна записка относно:Информация от кметство 

с.Русокастро, общ.Камено във връзка с изпълнение на Наредбата 

за регистрация, отчет и изисквания на които трябва да отговарят 

пътните превозни средства с животинска тяга на територията на 

Община Камено. 

Докл:Георги Ганчев 

Кмет на с.Русокастро, общ. Камено 

 

5.Докладна записка относно:Кандидатстване на Община 

Камено за безвъзмездна финансова помощ с проект по Програма 

за развитие на селските райони 2007-2013г. по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” с проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни 

мрежи с.Трояново, с.Полски извор и с.Тръстиково, Община 

Камено”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно:Предоставяне на свободните 

общински мери, пасища и други площи, годни за паша за 

индивидуално ползване на земеделски стопани или техни 

сдружения, оглеждащи 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 

 

7.Докладна записка относно:Определяне на маломерни имоти 

от Общинския поземлен фонд за отдаването им под наем без търг 

или конкурс за една стопанска година -2012-2013г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно:Изработване на проект за Общ 

устройствен план /ОУП/ за територията на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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9.Докладна записка относно:Разрешение за изработване на 

ПУП-ПП във връзка с обект: Външно ел.захранване на кабел 20 

кV от нов СРС между железобетонен стълб №17 и 18 от ВЛ 20кV 

„Аспарухово” до ново ТП в ПИ 089001 за обект „Бунгало”, 

местност „Сънър баир”, землище с.Трояново, Община Камено и 

одобряване на задание за проектиране, придружено със скици. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

проект за ПУП-План за застрояване. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

11.Докладна записка относно:Заявление за разрешение за 

изработване на ПУП-Парцеларен план и даване предварително 

съгласие за преминаване през общински имот. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Заявление за разрешение за 

изработване на ПУП-План за регулация и застрояване и даване 

предварително съгласие за преминаване през общински имот. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


