
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 ПЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 

26.06.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината при 

проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Докладна записка относно:Отчет за изпълнение на Националната 

Стратегия на Република България 2012-2020 година за интегриране на 

ромите и лицата от други етнически групи в неравностойно положение в 

Община Камено за периода 2012-2013 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

2.Докладна записка относно:Приемане План за работата на Общински 

съвет Камено за ІІ-шестмесечие на 2014 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

3.Докладна записка относно:Издаване на Запис на Заповед за авансово 

плащане по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

образователните заведения в Община Камено” финансиран по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-

09/2010/047 от 14.03.2013г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

4.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Валентина 

Иванова Бакалова за прекратяване на съсобственост между нея и Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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5.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Валентина 

Иванова Бакалова за прекратяване на съсобственост между нея и Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Георги Щерев 

Хомондозлиев- управител на „Хомондо” ЕООД гр.Бургас 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 разрешение изработването на 

ПУП-план за улична регулация /ПУР/ на улица, представляваща 

общински полски път ПИ 000197, за достъп до УПИ І-10149 в местността 

„Край село”, землище с.Константиново. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Заявление за разрешение изработването на 

ПУП-план за застрояване на ПИ 016030 и ПИ 016031 в местността „Куш 

бунар”, землище с.Черни връх, с цел промяна на статута на земята с 

предназначение за „Склад за съхранение на резервни части за поддръжка 

на действаща фотоволтаична електроцентрала в ПИ 016058”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Заявление за разрешение изработването 

на ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 000355 и ПИ 010087, с цел 

обособяване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с 

предназначение за „Жилищно строителство”, в местността „Край село”, 

землище с.Черни връх.. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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11.Докладна записка относно:Заявление от СД”Тунджа – 91-Георгиеви 

С-ие” до Кмета на Общината за разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ 

за ПИ 000183, в стопански двор с.Полски извор. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на проект на 

ПУП- ПП за подобекти: 1.”Регулиращи и измервателни линии за „Лукойл 

България” АД и 2. „Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ 

Бургас” към обект „Газорегулираща станция /ГРС/ Бургас”. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


