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П Р О Е К Т 
на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено  

 

 

 

§ I. В чл.27 се правят следните промени:  

1.Изменя се алинея 2, като досегашната редакция, гласяща: „Размерът на таксите се 

определя с Тарифата към тази Наредба.“, придобива следното съдържание:  

„- Първа зона – на кв.м. . по 2,00 лева на ден и по 20,00 лева на месец. 

- Втора зона – на кв.м. – по 1,00 лева ва ден и по 10,00 лева на месец“ 

 

2.Отменя се Тарифа към чл.27, ал.2 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено, 

представляваща Приложение № 1 към Глава Втора, Местни такси, Раздел II.  

 

 

§ II. В чл.29 се правят следните промени:  

1.Изменя се алинея 1, като се заличават думите детски ясли и детски градини от 

досегашната редакция. В резултат на промяната текстът на алинеята, придобива следното 

съдържание:  

„Общинският съвет определя таксите за ползване на детска кухня.“ 

 

§ III. Отменя се чл.32.  

 

§ IV. Отменя се чл.33.  

 

§ V. В чл.34 се правят следните промени:  

1.В алинея 4 се правят следните промени: Числото 1,50 се заменя с числото 2,15. 

В резултат на предложената промяна текста на алинея четвърта придобива 

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. За втора и 

всяка следваща порция се дължи такса в размер на 2,15 лв.“ 

2.В алинея 5 се правят следните промени: Числото 1,50 се заменя с числото 2,15. 

В резултат на предложената промяна текста на алинея четвърта придобива 

следното съдържание: 

“При положение, че дете в детска градина желае да ползва и детска кухня, и 

отговаря на условията на чл.34, ал.4, то се дължи такса в размер на 2,15 лв.“ 

 

§ VI.В чл.45 се правят следните промени:  

1.Изменя се алинея 2, като досегашната редакция, гласяща: „Общинският съвет 

определя размера на таксите за услуги предоставяни от отдел “Местни данъци и такси””, 

придобива следното съдържание:  

„Общинският съвет определя размера на таксите за услуги предоставяни от отдел 

“Местни данъци и такси, съгласно Тарифа – Приложение към Наредбата.”“.  

Приема нова тарифа за такси за услуги предоставяни от отдел “Местни данъци и 

такси”, както следва:  
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Такси за услуги предоставяни от отдел “Местни данъци и такси” 

№ Наименование на услугата 

Цена на услугата  

в деня на 

заплащането 

Цена на 

услугата  

за 7 дни на 

заплащането 

1 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на: 

-недвижим имот 

-незавършено строителство 

-право на строеж 

-право на ползване 30.00 лв. 10.00 лв. 

2 

Издаване на препис на документ, удостоверение или 

служебна бележка за платен, изискуем или дължим 

- патентен данък 

- ДНИ  

- ДМПС 

- ТБО 

- данък върху наследство 8.00 лв. 

не се 

предоставя 

3 

Издаване на удостоверение за наличие или липса 

на задължение по ЗМДТ 5.00 лв. 

не се 

предоставя 

4 Заверка на документ по ЗМДТ за чужбина 5.00 лв. 

не се 

предоставя 

5 Издаване на удостоверение за декларирани данни 6.00 лв. 

не се 

предоставя 

6 Копие/разпечатване на документ по ЗМДТ 

0,5 лева на 

страница 

не се 

предоставя 

 

§ VII.В Приложение № 4 към Глава Втора, Раздел V, озаглавено „ТАКСИ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ се правят следните изменения:  

1.В т.39 от приложението за услуга „Признаване на чужди съдебни решения за 

развод;“ в графата „ЦЕНА“ се заличава числото 20 и се вписва текст Безплатно. В графата 

„СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ се заличават думите в „деня на заявяване“ и се заменят се 

думите „до 60 дни“.  

 

§ VIII.В Приложение № 7 към Глава Трета, озаглавено „ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ 

СЪС ЗАКОН УСЛУГИ“ се правят следните изменения:  

1.Създава се нова т.38 със следното наименование „Разглеждане на искане във 

връзка с разпоредителни сделки с общински имоти“ в графата „ЦЕНА“ се вписва числото 

20. В графата „СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ се вписва „до 60 дни“. 

2.Досегашната т.38 става т.39 като се изменя съдържанието и както следва:  

 

№ Наименование на услугата ЦЕНА 
Срок за 

изпълнение 

39 

- пазарна оценка за продажба на имот или за 

прекратяване на съсобственост 
180 

До 14 дни 

- пазарна оценка за земеделски имоти 160 

- пазарна оценка за язовир 250 

- пазарна оценка за водни обекти 200 

- пазарна оценка на земеделска земя, заета с овощни 

насаждения, за продажба по реда на чл.24д от 

ЗСПЗЗ 

250 

- пазарна оценка на трайни насаждения 200 
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2.Досегашната т.39 става т.40.  

 

§ IX.В Приложение № 3 към чл.39 Глава Втора, Раздел IV, озаглавено „ТАКСИ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ“ се правят следните изменения:  

1.В т.1 в края на изречението се добавят думите от „действащ регулационен и 

кадастрален план“, като цялото изречение гласи: „Издаване на скици за недвижими имоти 

от действащ регулационен и кадастрален план“.  

 

2.Създават се нови т.1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 със следното съдържание:  

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА СРОК НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1.1. Издаване на скица на поземлен имот 

в неурбанизирана територия, при 

заявяване на услугата в изнесено 

работно място на СГКК в Община 

Камено 

+ 1,50 лв. към цената 

на СГКК 

+ 3,00 лв. към цената 

на СГКК 

7 работни дни 

3 работни дни 

1.2 Издаване на скица на поземлен имот 

в урбанизирана територия, при 

заявяване на услугата в изнесено 

работно място на СГКК в Община 

Камено 

+ 6,00 лв. към цената 

на СГКК 

12,00 лв. към цената 

на СГКК 

7 работни дни 

3 работни дни 

1.3 Издаване на скица на сграда, при 

заявяване на услугата в изнесено 

работно място на СГКК в Община 

Камено 

+ 6,00 лв. към цената 

на СГКК 

+ 12,00 лв. към 

цената на СГКК 

7 работни дни 

3 работни дни 

1.4 Издаване на схема на самостоятелен 

обект, при заявяване на услугата в 

изнесено работно място на СГКК в 

Община Камено 

+ 6,00 лв. към цената 

на СГКК 

+ 12,00 лв. към 

цената на СГКК  

7 работни дни 

3 работни дни 

 

 

§ X.В Приложението към Глава Втора, в раздела озаглавен „ЦЕНА ЗА 

ПОСЕЩЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ДРУГИ НЕУПОМЕНАТИ УСЛУГИ“ се 

правят следните изменения:  

1.Създават се нови т.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 със следното съдържание:  

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1.2. Екскурзоводска беседа на български 

език за група до 20 души 

10,00 лв. Съгласно работното  

време на обекта.  

Събирането на 

таксата се 

осъществява чрез 

продажбата на 

билети за вход от 

съответното звено на 

общината. 

1.3 Екскурзоводска беседа на български 

език за група над 20 души 

0,50 лв. на 

посетител 

Съгласно работното  

време на обекта.  

Събирането на 
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таксата се 

осъществява чрез 

продажбата на 

билети за вход от 

съответното звено на 

общината. 

1.4 Екскурзоводска беседа на чужд език 

за група до 20 души 

20,00 лв. Съгласно работното  

време на обекта.  

Събирането на 

таксата се 

осъществява чрез 

продажбата на 

билети за вход от 

съответното звено на 

общината. 

1.5 Екскурзоводска беседа на чужд език 

за група над 20 души 

1,00 лв. на 

посетител 

Съгласно работното  

време на обекта.  

Събирането на 

таксата се 

осъществява чрез 

продажбата на 

билети за вход от 

съответното звено на 

общината. 

1.6 Посещение на средновековна крепост 

с Pусокастро - деца до 7 години, хора 

с увреждания и представители на 

музеи- безплатно 

0,00 лв. Съгласно работното  

време на обекта.  

 

1.7 Семеен билет за посещение на 

средновековна крепост Русокастро 

7,00 лв. Съгласно работното  

време на обекта.  

Събирането на 

таксата се 

осъществява чрез 

продажбата на 

билети за вход от 

съответното звено на 

общината. 

 

 

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

Камено.  

 


