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П Р О Е К Т 

на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Камено  

 

 

§ I. В чл.32 се правят следните промени:  

1.Алинея 7 придобива следната редакция:  

Създава се нова т.3, както следва: “Освобождават се със 100% от месечната такса за 

ползване на услуги в целодневните и полудневни детски градини и ясли, находящи се на 

терторията на община Камено, деца с постоянен адрес на територията на община Камено, 

на които поне единия от родителите е с постоянен адрес и адрес по местоживеене на 

територията на община Камено.“ 

 

§ II. Изменя се чл.34 от Наредбата, както следва:  

 Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: “Освобождават се и не дължат 

такса за детска кухня за деца от 1 до 3 години, деца с постоянен адрес на територията на 

община Камено, на които поне единия от родителите е с постоянен адрес и адрес по 

местоживеене на територията на община Камено.“ 

 

§ III. Изменя Приложение № 3а „Такси за детски градини, ученически общежития, 

заведения за социални услуги и домашен социален патронаж“ към Глава Втора, Раздел III, 

както следва:  

1.В раздел „Домашен социален патронаж“ се правят следните промени:  

 - т.3 става със следното съдържание „Лица, пенсионери за осигуртелен стаж и 

възраст, с пенсия от 500,01 лева до 700,00 лева“ и цена на услугата от 4,20 лв. 

 - т.4 става със следното съдържание „Лица, пенсионери за осигурителен стаж и 

възраст, с пенсия над 700,01 лева“ и цена на услугата от 5,00 лв.;  

 - Досегашната т.4 става т.5, а досегашнат т.5 става т.6, без да изменят 

съдържанието си;  

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

1. Лица, пенсионери за осигуртелен стаж и възраст, с пенсия до 

300,00 лева  

2,20 лв. 

2. Лица, пенсионери за осигуртелен стаж и възраст, с пенсия от 

300,01 лева до 500,00 лева 

3,20 лв. 

3. Лица, пенсионери за осигуртелен стаж и възраст, с пенсия от 

500,01 лева до 700,00 лева 

4,20 лв. 

4. Лица, пенсионери за осигурителен стаж и възраст, с пенсия над 

700,01 лева  

5,00 лв.  

5. Пенсионери – инвалиди с над 50 % нетрудоспособност  2,20 лв. 

6. Извън кръга на тези по т.1 и т.2  5,00 лева 

 

 § IV. В Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни 

от общината на физически и юридически лица“ в Раздел I „Цени на услуги, предоставяни 

от общината“ се правят следните промени:  

 - Отменя се т.6, 6.1, 6.2 и 6.3 на чл.56;  

 - Отменя се в Приложение № 8 към Глава Трета „Цени на неуредени със закон 

услуги“, в раздел „Цена за ползване на канал“ т.1 и т.2.  
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§ V. В раздел Приложение № 8 към Глава Трета „Цени на неуредени със закон 

услуги“, в раздел „Цени на услуги предоставяни от общината на физически и юридически 

лица“ и подраздел „За ползване на услуги по БКС“ се правят следните допълнения и 

изменения:  

 - Създава се нова т.10.12 ръчно заравяне на гроб – 50,00 лв.  

 - Създава се нова т.10.13 Изкоп на гроб (ръчно) и заравяне (ръчно) – 150,00 лв.  

 

§ VI. В Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни 

от общината на физически и юридически лица“ в Глава I „Цени на услуги, предоставяни 

от общината“ се създава нов член 56б със следното съдържание:  

„Чл.56б (1) На райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, в 

рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено 

паркиране „Служебен абонамент”, за което се заплаща такса в размер, определен от 

Общинския съвет.  

(2) В границите на зоната се допуска платено паркиране „Служебен абонамент“ в 

работни дни, в часовете от 08:00 до 18:00 часа на до 2 (два) броя МПС. Местата за 

„Служебен абонамент” се определят от общинския съвет с одобряване на схема.  

(3) За ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, по ал.1 

заинтересованите лица подават до Кмета на община Камено заявление и документ за 

собственост или договор за наем на имота, за който се иска да бъдат определени места, за 

въвеждане на платено паркиране, тип „Служебен абонамент“, за до два броя МПС, като се 

посочва и периода, за който се иска получаване на разрешение – за 1 м., 6 м. или 1 година.  

(4) След разглеждане на заявленията по ал.3 и при наличие на свободни места в 

схемата по ал.2 от Наредбата, лицата подали заявления, сключват договори за временно и 

възмездно ползване на съответните паркинг места с режим на платено паркиране 

„Служебен абонамент” с кмета на общината или упълномощени от него със заповед лица.  

(5) Местата за паркиране се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак, 

маркировка и по желание с подвижна преносима табела.  

(6) Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените 

места за „Служебен абонамент“, освен за автомобили, определени от ползвателя на 

местата.  

(7) Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен 

абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Камено 

мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.  

(8) Служебни паркоместа на публичните учреждения, за постоянно или временно 

паркиране, се отреждат с решение на общинския съвет.“  

(9) За разглеждане на заявление и при получено одобрение се заплащат еднократни 

такси, съобразно приложението към наредбата.  

(10) При получено разрешение се заплащат месечни такси, съобразно 

приложението към наредбата.  

 

§ VII. Приема ново Приложение № 10 към Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, 

оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ в Глава I 

„Цени на услуги, предоставяни от общината“ 

 

Приложение № 10 към Глава III „Цени 

на неуредени със закон услуги, 

оказвани или предоставяни от 

общината на физически и юридически 

лица“ в Глава I „Цени на услуги, 

предоставяни от общината“ 
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Такса за  

разглеждане 

на заявлението 

Такса при 

одобрение на 

искането 

Брой 

автомобили 
Такса според срока на действие на 

разрешението 

10 лв. 30 лв.  1 м. 6 м. 1 год. 

  За първи 

автомобил 
30 лв. 150 лв. 250 лв. 

  За втори 

автомобил 
60 лв. 250 лв. 500 лв. 

 

 

§ IX. Измененията влизат в сила след публикуването им на сайта на Община Камено.  


