
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 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет Камено 

на 24.04.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината 

при проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Докладна записка относно:1.Отчет за изпълнението на дейностите 

заложени в Общинската програма за закрила на детето за периода от 

01.01.2013г. до 31.12.2013г. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос 

на територията на Община Камено.2.Приемане на Общинска програма за 

закрила на детето за 2014 г. на Община Камено. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

2.Докладна записка относно:Приемане на годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Камено за 2015 год. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно:Приемане отчет за събираемостта на 

местни данъци и такси на територията на гр.Камено за периода от 

01.01.2013г. до 31.12.2013г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за 

отдаване под наем на имот частна общинска собственост в землището на 

с.Русокастро, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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5.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за 

отдаване под наем на имот общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Господин Иванов 

Свинаров за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

общинска собственост с имот, собственост на физически лица. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на ПУП-ПП 

/парцеларен план/ за „Път и пътна връзка към ПИ 009011” в местността 

„Рапаня”, землище гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на ПУП-

ПП/парцеларен план/ за „Външно ел.захранване с кабел 20 кV, от проектен 

СРС до ВЛ 20 кV „ГУС”, на обект: „Силозно-складово стопанство с цех и 

административна сграда” в ПИ 009011”, местността „Рапаня” землище 

гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Заявление за разрешаване изработването 

на ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект: „Нов водопровод за връзка на 

съществуващ водопровод, собственост на „Андела” АД с водопровод на 

„ВиК” ЕАД в землището на с.Черни връх, общ.Камено” и даване 

предварително съгласие за преминаване през общински имот. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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11.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на задание и 

разрешаване изработването на ПУП-ПУР/ план за улична регулация/ за 

УПИ ХІІІ-103 в местността „Кабата”, землище с.Винарско, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Заявление за разрешение за изработване 

на ПУП-ПП и план за улична регулация за обслужване на ПИ 43, 42, 41, 40, 

39 и 38, ЗЗП в местността „Овцеферма” землище с.Черни връх, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Докладна записка относно:Заявление от „ГОРЕ 2013” ЕООД с 

вх.№69-00-149/18.03.2014г. до Кмета на Общината с инвестиционно 

намерение „Изграждане площадка за спортни игри” в имот 485 в кв.107а по 

ПУП на гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

14.Докладна записка относно:Отпускане финансова помощ на лицето 

Георги Янков Чобанов. 

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. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


