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I. Право на помощ по извършване на социално погребение се предоставя 

на следните лица: 

1. Самотни, без близки и роднини; 

2. Бездомни; 

3. Безпризорни; 

4. Настанени в заведения за социални услуги; 

5. Регистрирани лица в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Камено 

 

II. Процедурата по извършване на социални погребения е както следва: 

1. Подаване на Заявление (свободен текст) и приложени необходими 

документи за извършване на социалното погребение от заинтересованите лица до Кмета 

на Община Камено, чрез центъра за услуги и информация на гражданите. 

2. Придвижване на Заявлението и приложените към него документи в спешен 

порядък от резолюция на Кмета, респ. Заместник кмет на Община Камено до 

оторизираните за изпълнение на инструкцията служители. 

3. Изготвяне на становище Дирекция „Социално подпомагане“ по 

подаденото заявление и предоставяне за утвърждаване от Заместник кмет на Община 

Камено и свеждане за изпълнение от оторизираните сужители. 

4. Разходваните средства на социалното погребение не трябва да надхвърлят 

бюджетния кредит приет с Решение по т. 18, Протокол 33/25.01.2018 год. на Общински 

съвет Камено – не повече от 150,00 лв. 

5. Разходно-оправдателните документи се приемат от Директор Дирекция 

БФМПОС и се заверяват от главния счетоводител. 

 



III. Необходими документи, удостоверяващи правото на лицето на 

социално погребение, са както следва: 

 

1. Удостоверение от отдел „ГРАО“ в Община Камено за самотни, без 

близки и роднини. 

2. Прокурорско постановление за бездомни и безпризорни лица 

3. Служебна бележка от Заведение за социални услуги за настанените при 

тях лица. 

4. Служебна бележка от службите за социално подпомагане, за 

регистрираните при тях лица. 

 

Социално погребение на лицата настанени в специализирани институции, следва 

да се извършва по местонахождението на институцията. 

В населените места в Община Камено, социално погребение следва да се 

извършва по местоживеене на починалото лица. 

 

 

 

 


