
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 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет 

Камено на 18.12.2014 година  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на 

Общината при проект за  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметство 

с.Винарско, 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.-30.11.2014г. 

Докл:Тодорка Вълева 

Кмет на с.Винарско 

 

2.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметство с.Черни 

връх,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.-30.11.2014г. 

Докл:Тодор Щерев 

Кмет на с.Черни връх 

 

3.Докладна записка относно: Отчет за състоянието на общинската 

собственост и дейността на отдел „Управление на общинската 

собственост” през 2014 година/към 30.11.2014г./. 

 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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4.Докладна записка относно: Определяне на маломерни имоти от 

Общинския поземлен фонд за отдаването им под наем без търг или 

конкурс за една стопанска година – 2013-2014 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

отдаване под наем на имоти- общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

отдаване под наем на имот- общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

отдаване под наем на имот- общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

съвет Камено за І-то шестмесечие на 2015 година. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

9.Докладна записка относно: Приемане на ПЛАН-СМЕТКА за 

приходите и разходите за дейност „Чистота” за 2015 г. на Община Камено.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно:1.Утвърждаване на числеността на 

персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1093г. и ПМС 

258/02.12.2005г. в Община Камено за бюджетната 2015 година. 

2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности по 

образованието за бюджетната 2015 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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11.Докладна записка относно:Заявление №94-00-1206/17.07.2014г. от 

Иван Стоянов Кузманов до Кмета на Община Камено за комплексен 

проект за инвестиционна инициатива, включващо и промяна на 

регулацията на парцели І-356, ІІ-356, ХVІІІ-355, 356 в кв.39 по ПУП на 

с.Русокастро. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

12.Питания. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


