
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 ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет 

Камено на 26.03.2015 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 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 

 

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

Програмата за управление на дейностите п отпадъците, формирани 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 2014 година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

5.Докладна записка относно: Приемане на Общински план за младежта 

за 2015 г. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 



=2= 

 

6.Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Камено по 

Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на 

материалната база” в Дом за възрастни с умствена изостаналост 

с.Русокастро. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца 

сираци. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

8.Докладна записка относно: Определяне на свободните общински 

пасища, мери и ливади, годни за паша за общо и индивидуално ползване от 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на 

Община Камено в съответствие с условията за поддържане на земята в 

добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2014 – 2015 

година. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

9.Докладна записка относно: Разрешение за предоставяне на 

проектираните в плана за земеразделяне полски пътища на ползвателите 

на съответните масиви.  

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

10.Докладна записка относно: Предоставяне под наем на земеделска 

земя – частна общинска собственост в землището на с.Русокастро, Община 

Камено за отглеждане на пчелни семейства. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

отдаване под наем на имот общинска собственост. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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12.Докладна записка относно: Искане от „Лукойл Нефтохим Бургас” 

АД за даване на право на изграждане на нивелачен репер на общинско 

място, във връзка с контролиране на нивото на дигите в язовир „Мандра”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

13.Докладна записка относно: Заявление за започване на процедура по 

замяна на част от общински полски път №000112 с УПИ ІІІ-7, в местността 

„Андончов гроб”, землище с.Черни връх, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

14.Докладна записка относно: Заявление №94-00-390/25.02.2015г. от 

Стоян Димитров Маринов до Кмета на Общината, за разрешение за 

изработване на ПУП за ПИ 039021, в стопански двор-овчарник, 

с.Русокастро. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

15.Докладна записка относно: Мотивирано искане от Петко Тодоров 

Зафиров, Янка Петрова Зафирова и Ахмед Селим Мехмед за допускане 

изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ 107023, ПИ 107030, ПИ 107031, ПИ 107032 

и за част от ПИ 107027 в местността „Малък камък”- стопански двор в 

землището на с.Русокастро, общ.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

16.Докладна записка относно: Определяне възнаграждението на 

Управителя на Общинска фирма „Камено-газ” ЕООД. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

17.Докладна записка относно: Отчет за дейността на „Камено-газ” 

ЕООД за 2014 г. 

Докл:инж.Петър Джумерски 

Управител на „Камено-газ” ЕООД 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


