
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 ТРИДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 

13.02.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината при 

проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Докладна записка относно:Определяне размера на средствата за 

СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община 

Камено за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет Община Камено 

 

2.Докладна записка относно:Определяне размера на средствата за 

работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения за 

организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

3.Докладна записка относно:Определяне размера за поевтиняване 

разходите на пътуващите служители за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

4.Докладна записка относно:Определяне средствата за подпомагане 

разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи 

в Община Камено за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно:Определяне представителните разходи на 

Кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 

2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 



=2= 

6.Докладна записка относно:Определяне финансова помощ за празника 

на всяко село на територията на Община Камено и организиране на 

общинските празници за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно:Утвърждаване Календара на основните 

културни мероприятия на Община Камено за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

8.Докладна записка относно:Определяне размера на общинската 

субсидия за читалище „Просвета” гр.Камено, читалище „Просвета” 

с.Черни връх, читалище „Пробуда” с.Константиново и читалище 

„Съзнание 2009” с.Русокастро за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно:Определяне финансова помощ на 

клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, клуб на 

Първична съюзна организация на слепите, тракийските дружества, 

дружество на учителите-пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата”, 

сдружение на онкоболните „Надежда за живот”, ветераните от войните и 

фондация „Русокастрон” в Община Камено за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

 

10.Докладна записка относно:Определяне субсидия на Футболните 

клубове, „Велоклуб-Златна крепост”, „Спортен клуб по ловна стрелба и 

туризъм” и дружество „Шах-Бридж-Клуб Камено” от Община Камено за 

2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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11.Докладна записка относно:Определяне на финансова помощ за 

награден фонд за спортни мероприятия в съответствие със спортния 

календар на Община Камено за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Докладна записка относно:Финансиране на Районно управление на 

полицията Камено за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Докладна записка относно:Определяне финансова помощ на 

църковен храм „Свето Рождество Богородично” с.Русокастро. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

14.Докладна записка относно:Промяна хранодена в Целодневните 

детски градини. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

15.Докладна записка относно:Определяне режийни разноски за 

ученическото хранене в общинските училища. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

16.Докладна записка относно:Закупуване на обект „Бивша 

сладкарница” с.Черни връх и обособяването му в клуб на пенсионера. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

поземлени имоти от общинския поземлен фонд.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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18.Докладна записка относно:Промяна начина на трайно ползване на 

поземлени имоти от общинския поземлен фонд.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

19.Докладна записка относно:Определяне на начални тръжни цени за 

отдаване под наем на имоти общинска собственост.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

20.Докладна записка относно:Постъпило заявление от наследници на 

Стоян Димов Загорчев за прекратяване на съсобственост между тях и 

Община Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

продажба на имот-частна общинска собственост в ЗЗП на с.Константиново, 

общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

продажба на имот-частна общинска собственост в землището на 

с.Трояново, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

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

продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни 

връх, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

24.Докладна записка относно:Приемане на Програма за управление на 

общинската собственост за 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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25.Докладна записка относно:Заявление 94-00-89/17.01.2014г. от Станка 

Илиева Панчева до Кмета на Община Камено за промяна на регулацията 

на парцели І-363, ІІ-363, V-366, ПИ 363 в кв.23а и ІХ-362, VІІІ-362 в кв.24 

по ПУП на с.Черни връх. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

26.Докладна записка относно:Заявление 94-00-119/23.01.2014г. от 

Георги Янев Жеков до Кмета на Община Камено за промяна на 

регулацията на парцели ХІІ-418, ХІІІ-418 в кв.55 и І-417 в кв.54 по ПУП на 

с.Русокастро. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

27.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на задание и 

разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за подобекти 

„Регулиращи и измервателни линии за „Лукойл България” АД” и 

„Приемна камера на газопроводно отклонение Бургас” в ПИ 051220, 

051024, 051224, 051221 и 051163 към обект „Газорегулираща станция/ГРС/ 

Бургас” в ПИ 051023, землище гр.Камено и предварително съгласие за 

замяна на части от имоти с цел оформяне на пътен подход. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

28.Докладна записка относно:Отпускане финансова помощ на лицето 

Димитър Ангелов Михалев. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

29.Определяне размера на месечното възнаграждение на общински 

съветник в Общински съвет Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

30.Докладна записка относно:Утвърждаване структура на Община 

Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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31.Докладна записка относно:Приемане на бюджет 2014г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

32.Питания. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


