
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 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 

27.11.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината при 

проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Питания. 

 

2.Докладна записка относно: Отчет на общинската администрация за 

административното обслужване на населението и за работата с писмата, 

сигналите и жалбите на гражданите от Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметство 

с.Кръстина, общ.Камено по административно-правното обслужване на 

населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, 

околната среда и общественото имущество на територията на кметството 

за периода 01.01.2014г.-31.10.2014г. 

Докл:Добринка Тодорова 

Кмет на с.Кръстина 

 

4.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметство  

с.Трояново, общ.Камено по административно-правното обслужване на 

населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, 

околната среда и общественото имущество на територията на кметството 

за периода 01.01.2014г.-31.10.2014г. 

 

Докл:Андон Николов 

Кмет на с.Трояново 
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5.Докладна записка относно: Приемане на Наредба за пожарната 

безопасност на територията на Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

6.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Анелия Ангелова 

Николова за прекратяване на съсобственост между нея и Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно: Предоставяне под аренда на земеделска 

земя – частна общинска собственост, представляваща поземлени имоти 

№059043 и №059044 в землището на с.Трояново, Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване на 

поземлени имоти от общинския поземлен фонд. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно: Бизнес план за дейностите „Разпределение 

и снабдяване” с природен газ за регулаторен период 2015 – 2019г. и модел 

за утвърждаване на цени на „Камено – газ” ЕООД. 

Докл:инж.Петър Джумерски 

Управител на „Камено-газ” ЕООД 

 

10.Докладна записка относно: Общи условия по договорите за 

продажба и пренос на природен газ на битови и стопански потребители, 

присъединени към газоразпределителната мрежа на „Камено-газ” ЕООД.  

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. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


