
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  

СЕДЕМНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 

31.01.2013 година  /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на 

Общината при проект за  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1.Докладна записка относно:Осигуряване през финансовата 

2013г. допълнителни средства за обезпечаване учебния процес на 

паралелки под минималния брой ученици, извън определеното по 

Единни разходни стандарти финансиране. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

2.Докладна записка относно:Промяна хранодена в 

Целодневните детски градини. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 
3.Докладна записка относно:Поемане пътни разноски и 

средства за процедури на деца със специфични образователни 

потребности. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно:Приемане отчета на Сдружение 

на онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2012 

година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 
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5.Докладна записка относно:Приемане отчета на Общинско 

сдружение с нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено 

за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

6.Докладна записка относно:Приемане отчета на Дружество на 

инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

7.Докладна записка относно:Приемане отчета на 

Териториална Съюзна Организация на слепите гр.Бургас за 2012 

година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

 8.Докладна записка относно:Приемане отчетите на Клубовете 

на пенсионера от Община Камено за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

9.Докладна записка относно:Приемане отчета на 

Председателят на Общински клуб на пенсионера гр.Камено за 

2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

10.Докладна записка относно:Приемане отчета на Клуб на 

учителите-пенсионери „Христо Ботев”гр.Камено за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

11.Докладна записка относно:Приемане отчетите на 

тракийско дружество „Одринска епопея” гр.Камено, тракийско 

дружество „Георги Кондолов” с.Ливада, тракийско дружество 

с.Полски извор и тракийско дружество с.Тръстиково за 2012г. 
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Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

12.Докладна записка относно:Отчет за дейността и 

изразходваните средства на Фондация „Русокастрон” през 2012 

година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

13.Докладна записка относно:Приемане отчетите на Футболен 

клуб „Камено” гр.Камено, Футболен клуб „Русокастро” 

с.Русокастро и Футболен клуб „Бургос” с.Ливада за дейността и 

изразходваните средства през 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

14.Докладна записка относно:Приемане отчета на СНЦ-

Велоклуб „Златна крепост” с.Русокастро, Община Камено за 2012 

година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

15.Докладна записка относно:Приемане отчета на „Шах-

Бридж Клуб Камено” гр.Камено за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

16.Докладна записка относно:Отчет за дейността и разходите 

на читалище „Просвета 1927” гр.Камено за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

17.Докладна записка относно:Приемане отчета на читалище 

„Пробуда 1963” с.Константиново за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 
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18.Докладна записка относно:Приемане отчета на читалище 

„Просвета 1928” с.Черни връх за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

19.Докладна записка относно:Приемане отчета на читалище 

„Съзнание 2009” с.Русокастро за 2012 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

20.Докладна записка относно:Отчет за изпълнение на 

решенията на Общински съвет Камено за периода м.май 2012г.-

м.декември 2012г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

21.Докладна записка относно:Отчет за дейността на 

Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.юни 

2012г.-м.декември 2012г. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

22.Докладна записка относно:Приемане годишен план на 

Община Камено, област Бургас за изпълнението на Национална 

Стратегия на Република България/2012-2020г/ за интегриране на 

ромите и лицата от други етнически групи в неравностойно 

положение. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

23.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна 

цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в гр.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

24.Докладна записка относно:Разрешение за изработване на 

ПУП-ПП във връзка с обект:”Газоотвеждащ тръбопровод” за  
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сметищен газ между новото сметище в УПИ І-47 и УПИ V-

13,14,43,46 в масив 42 и старото сметище в ПИ 000039 в 

землището на с.Полски извор и одобряване на задание за 

проектиране, придружено със скици. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

25.Докладна записка относно:Заявление от „АВТОТРЕИД-

2009”ООД с вх.№54-00-02/08.01.2013г. с искане за разрешение за 

изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на 

предназначението на земята и бъдещо изграждане на 

обект:”Крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, 

газстанция, автомивка, тир паркинг с капацитет от 50 места, 

ресторант с 150 места, административна сграда и складов 

комплекс” в ПИ 012093, м.”Червенака” по КВС на землище 

с.Кръстина, Община Камено и одобряване на задание за 

проектиране, придружено с документи за собственост и скици. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

26.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на 

ПУП –Парцеларен план за :”Трасе на захранващ водопровод от 

входна шахта на довеждащ водопровод на с.Братово до 

Регионално депо „Братово-запад”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

27.Докладна записка относно:Освобождаване от такса битови 

отпадъци за 2013 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

28.Докладна записка относно:Общественото осигуряване на 

общинските съветници. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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29.Докладна записка относно:Приемане отчета за касовото 

изпълнение на БЮДЖЕТ 2012, Извънбюджетните сметки и 

фондове и Строителната програма към 31.12.2012г. на ОБЩИНА 

КАМЕНО. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

30.Докладна записка относно:Актуализация на капиталови 

разходи за 2012 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено  

 

31.Докладна записка относно:Годишен отчет за състоянието 

на общинския дълг на Община Камено за 2012г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

32.Питания. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят 

поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на 

населението. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


