
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 ПЪРВОТО заседание на Общински съвет Камено 

на 27.03.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината 

при проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Питания. 

 

2.Докладна записка относно:Приемане на отчет за изпълнение на 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците, формирани на 

територията на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно:Приемане на отчет за изпълнение на 

Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 

утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на 

територията на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно:Приемане отчета за извършената работа 

от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2013 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно:Вземане на решение за отмяна на Решение 

по точка 18 от дневния ред на заседание на Общински съвет Камено, 

проведено на 13.02.2014г., отразено в Протокол №30. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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6.Докладна записка относно:Предоставяне под наем на земеделска 

земя-частна общинска собственост в землището на с.Черни връх, Община 

Камено за подготовка на площи за отглеждане на пасищни животни и 

участие в програми за подпомагане на земеделските производители. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Заявление от Бисер Николов Сигмянов с 

вх.№94-00-272/25.02.2014г., с искане за Одобряване на задание за 

проектиране, придружено с документи за собственост, скици и Разрешение 

за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка със смяна на предназначението на 

земята и бъдещо строителство в ПИ 010043, м. „Край село” по КВС на 

землище с.Константиново, Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно:Искане за одобряване на ПУП-Парцеларен 

план на обект: „ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе и площадка, 

с което се засягат 554.0 кв.м. земеделска земя от 10 категория, за 

изграждане на газопровод за природен газ за захранване на Комплекс за 

преработка на тежки остатъци /КПТО/ преминаващ през частни имоти, м. 

„Съзлъка” землище гр.Камено, Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Изготвен ПУП-ПП във връзка с обект: 

„Газоотвеждащ тръбопровод” за 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. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:Изготвено ЧИ на ПУП, допуснато с 

мотивирано предписание 94-00-1185/23.08.2013г. на Кмета на Община 

Камено и Решение на Общински съвет Камено с Протокол 26 от 

31.10.2013г. за промяна на улична регулация засягаща улици с о.т. 46-48-

49, прилежащите и парцели и имоти в кв.35 по плана на с.Константиново. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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11.Докладна записка относно:Определяне размера на трудовите 

възнаграждения на Кмета на общината и Кметове на кметства в Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Кандидатстване на Община Камено по 

Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 

регионите”към Министерство на инвестиционното проектиране. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Предложения за промяна в състава на Постоянните комисии на 

Общински съвет Камено. 

Докл:Радослав Балтаджиев 

Общински съветник 

 

14.Докладна записка относно:Промяна адреса на управление на „Камено 

– Газ” ЕООД. 

Докл:инж.Петър Джумерски 

Управител на „Камено-газ” ЕООД 

 

15.Докладна записка относно:Отчет за дейността на „КАМЕНО-ГАЗ” 

ЕООД за 2013 година. 

Докл:инж.Петър Джумерски 

Управител на „Камено-газ” ЕООД 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


