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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С всяка изминала година на територията на община Елена се провеждат все повече на брой 

и по-мащабни събития. В голяма част от тях община Елена е организатор или 

съорганизатор, което предполага увеличение на разходите по успешното им провеждане. 

Част от тези разходи биха могли да бъдат покрити чрез събиране на средства в завишен 

размер за ползването на общински площи по време на гореспоменатите събития, каквато е 

практиката и в много други общини. 

Мотиви за предлаганите допълнения и цели, които се поставят: 

По време на провеждане на мащабни събития е налице повишен интерес за ползване на 

пазарни площи, тротоари, площади, улични платна, паркови площи, дървени павилиони и 

др. с цел осъществяване на търговска дейност. Действащите към момента такси по 

Приложение 1 са необосновано ниски в сравнение с възможностите за реализиране на 

печалба от търговска дейност по време на подобни събития. Налице е обоснована 

възможност за определяне на нови, по-високи стойности в горепосочените случаи.  

Въвеждането на отделни такси по Приложение 1 ще допринесе за финансово обезпечаване 

и развиване на конкретните мероприятия чрез осигуряване на необходимата охрана, 

медицински лица и други експерти; възстановяване на повреди по инфраструктурата след 

провеждане на събитието; закупуване на ново оборудване; почистване и възстановяване на 

ползваните площи; предотвратяване на замърсяването чрез осигуряване на повече на брой 

съдове за смет и наемане на химически тоалетни; разширяване мащаба на събитията и 

осигуряване на по-разнообразна програма, и др. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените допълнения: 
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За прилагането на предлаганото допълнение не са необходими допълнителни разходи, 

същевременно предложеното допълнение ще се отрази благоприятно на общинския 

бюджет. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

С промяната в наредбата ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община 

Елена, Въвеждането на отделни такси по Приложение 1 ще допринесе за финансовото 

обезпечаване на провежданите мащабни събития и мероприятия на територията на Община 

Елена и същевременно ще се запази баланса между приходната и разходната част на 

общинския бюджет.  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Доколкото предлаганите допълнения не противоречат на Закона за местните данъци и такси 

или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се 

смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганите допълнения са оповестени на интернет страницата на община Елена в 

съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне на 

настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили 

предложения и коментари по тях. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове; чл. 

76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси, Общински съвет Елена: 

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена, като създава в Приложение № 1 към съшата 

нова т. 6а. със следния текст: 

6а. За ползване на общински терени, върху които са организирани мащабни събития, 

панаири, събори или празници, с цел търговия, предоставяне на услуги или 

промоции, ползвателите заплащат такса в размер на 5 лева на кв. м. на ден. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


