
  

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.32 ал.1 т.1 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам 

ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 25.06.2020 година  

/ЧЕТВЪРТЪК/  от 10.00 часа в залата на „Гражданска отбрана” гр.Камено 

при проект за  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Питания.  

 

 

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

Камено за ІІ-то шестмесечие на 2020 година. 

Докл:Радослав Балтаджиев 

Председател на ОбС Камено 

 

3.Докладна записка относно: Приемане на нова Наредба за поддържане 

и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото 

имущество на територията на Община Камено. 

Докл: Жельо Вардунски 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за 

закрила на детето за 2020 година. 

Докл:Димитър Петров 

Зам.кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно: Приемане отчет за 2019 г. за изпълнение 

плана за действие на Община Камено в изпълнение на Националната и 

Областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020 г./ 

Докл:Жельо Вардунски 

Кмет на Община Камено 
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6.Докладна записка относно: Участие на Община Камено чрез 

представяне на проектно предложение по Открита покана №2 „Кръгова 

икономика и ресурсна ефективност” по Резултат 3 „Подобрено управление 

на ресурсите на общинско ниво/кръгова икономика/” на Програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени”. 

Докл:Жельо Вардунски 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно: Актуализиране на списъка за 2020 година 

на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на 

транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно. 

Докл:Жельо Вардунски 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани 

промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 

2020 година. 

Докл:Жельо Вардунски 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно: Приемане на Отчета за касовото 

изпълнение на Бюджет 2019г. към 31.12.2019г., Капиталова програма към 

31.12.2019г., извънбюджетни сметки и фондове на Община Камено. 

Докл:Жельо Вардунски 

Кмет на Община Камено 

 

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

ЕООД за 2019 година. 

Докл:инж.Петър Джумерски 

Управител на Дружеството 

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС КАМЕНО:/П/ 

/Радослав Балтаджиев/ 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кметовете по населени места да поставят поканата за     

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


