
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 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет Камено 

на 30.10.2014 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.Русокастро, общ.Камено по административно-правното обслужване на 

населението,събираемостта на местните 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.-30.09.2014г. 

Докл:Георги Ганчев 

Кмет на с.Русокастро 

 

2.Докладна записка относно: Отчет за дейността на Кметство 

с.Свобода, 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.-30.09.2014г. 

Докл:Георги Георгиев 

Кмет на с.Свобода 

 

3.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметско 

наместничество с.Константиново, 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 кметското наместничество за периода 01.01.2014г.-

30.09.2014г. 

Докл:Вълчо Стайков 

Кметски наместник с.Константиново 
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4.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметско 

наместничество с.Ливада, 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 

кметското наместничество за периода 01.01.2014г.-30.09.2014г. 

 

Докл:Ангел Радев 

Кметски наместник с.Ливада 

 

5.Докладна записка относно: Отчет на дейността на Кметско 

наместничество с.Вратица, 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 

кметското наместничество за периода 01.01.2014г.-30.09.2014г. 

 

Докл:Илиана Христова 

Кметски наместник с.Вратица 

 

6.Докладна записка относно: Участие в проект „Обществена 

трапезария”. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

7.Докладна записка относно: Предложение за избор на съдебни 

заседатели за Окръжен съд/Районен съд – Бургас от Община Камено. 

Докл:Стойка Драганова 

Председател на ОбС Камено 

 

8.Докладна записка относно: Приемане план 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:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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9.Докладна записка относно: Определяне на начална тръжна цена за 

отдаване под наем на имот общинска собственост в землището на 

с.Трояново, общ.Камено. 

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, 

общ.Камено за отглеждане на пчелни семейства. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в землището 

на с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището 

на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището 

на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

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

поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Трояново. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

15.Докладна записка относно: Замяна на поземлен имот – частна 

общинска собственост с имот, собственост на юридическо лице. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 
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16.Докладна записка относно: Изменение на Решение на Общински 

съвет Камено по седма точка на Протокол №35 от заседание, проведено на 

26.06.2014г. за замяна на поземлен имот – частна общинска собственост с 

имот, собственост на физически лица. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

17.Докладна записка относно: Заявление от „РОСТЕР” ООД до Кмета на 

Общината, за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 000348  на 

територията на бившия НХК, по КВС на гр.Камено. 

Докл:инж.Стефан Бонев 

Кмет на Община Камено 

 

18.Питания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... 

/Ст.Драганова/ 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за 

заседанието на видно място, за уведомяване на населението. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


