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П Р О Е К Т 
на 

Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Камено  

 

 

 

§ I. В чл. 23 се правят следните промени:  

1. В ал. 2, изразът  „в срок до 31 октомври на предходната година“ се заменя 

с  „в срок до 31 декември на предходната година“. 

 

2.  В ал. 4, изразът  „в срок до 31 октомври на предходната година“ се заменя 

с  „в срок до 31 декември на предходната година“. 

 

 

§ II. В чл. 28, ал. 1 се отменят т. 3, т. 4 и т. 5, които гласят: 

„3. при неспазване на посочените в него място и площ; 

4. при нарушаване забраната по чл. 26, ал. 7; 

5. при не плащане на месечната такса в продължение на един месец“. 

 

 

§ III. Измененията влизат в сила след приемането им от Общински съвет Камено 

и публикуването им на сайта на Община Камено.  
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Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2017 г. (*), изм. 

относно влизането в сила - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. относно 

влизането в сила - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Не се събира такса за: 

1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци - 

част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези 

услуги не се предоставят от общината; 

2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци - 

част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през 

цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 

9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по 

местонахождението на имота; 

3. услугата по чл. 62, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за 

обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на 

отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните 

съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това 

обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението 

на имота. 

 

Чл. 71а. (1) (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишен 

текст на чл. 71а, изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се събира такса 

за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и 

манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните 

вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освобождаването по 

ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им 

богослужебна дейност. 

 

Чл. 71б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2017 г. (*), изм. относно влизането в сила - ДВ, 

бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 14 от 

2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) (1) Ежегодно в срок до 15 февруари на интернет 

страницата на общината във формат, определен с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1, се 

публикуват информация и данни за: 

1. одобрената план-сметка по видове услуги по чл. 62; 

2. приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера 

на таксата за единица основа за текущата година; 

3. отчетените разходи за предходната година по видове услуги по чл. 62 и по 

бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна 

бюджетна класификация за съответната година, както и друга информация и данни за 

отчетените разходи за предходната година в съответствие с приетата от общинския съвет 

основа; 

4. отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за 

предходната година. 

(2) Ежегодно в срок до 31 март Националното сдружение на общините в 

Република България публикува обобщената информация по ал. 1 по общини, по области 

и на национално ниво. 

* Законът влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите 
от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., с 
изключение на § 5 относно чл. 66, ал. 3, т. 1, § 15, 16, 17 и 20, които влизат в сила от деня на 
обнародването на закона в "Държавен вестник". 

 

https://www.namrb.org/

