
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. 4 т.1 от ЗМСМА и чл.38 ал.2 т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Камено, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет 

Камено на 28.05.2015 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на 

Общината при проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1.Докладна записка относно: Удостояване на проф.Добри Димитров със 

званието „Почетен гражданин на Община Камено”. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

2.Докладна записка относно: Приемане на Последваща оценка за 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Камено за 

периода 2007-2013 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Камено за периода 2015-2020г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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5.Докладна записка относно: Приемане на Програма за развиване на 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни 

контейнери на територията на Община Камено за периода 2015-2017 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно: Продължаване престоя на 6 и 7 годишните 

деца от подготвителните групи в ЦДГ през летния период. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно: Определяне общинска субсидия на 

църковен храм „Рождество на Пресвета Богородица” с.Русокастро. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно: Определяне на общинска субсидия на 

СОУ „Христо Ботев” гр.Камено.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно: Допълнение на структурата на Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински 

пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от земеделски стопани, 

отглеждащи пасищни животни на територията на Община Камено в 

съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние за стопанската 2014-2015 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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11.Докладна записка относно: Постъпило заявление от наследници на 

Злати Момчев Момчев за прекратяване на съсобственост между тях и 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Георги 

Михайлов Вардев за прекратяване на съсобственост между него и Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Елена Стоянова 

Фотева за закупуване на общински имот-частна общинска собственост. 

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.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

15.Докладна записка относно:Заявление от Георги Йорданов Димитров 

с вх.№94-00-1082/05.05.2015г. 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, 

газ станция, тир паркинг, ресторант и мотел” в ПИ 0110051 м.”Йовчови 

салкъми” 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 
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16.Питания. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


