
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 112 / 31.08.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 31.08.2017 г. 

 

 

Относно: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена 

 

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

администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните 

данъци,  чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с 

чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цените на услугите в Община Елена в частта й, отнасяща се до сроковете за 

извършване на услуги по издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

земеделски земи и незавършено строителство (т. 2 и т. 3 от Приложение 4 към 

Наредбата), както следва: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

СРОК ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ 

КРАЙНА 

ЦЕНА 

1 2 3 4 5 

2. За издаване на удостоверение 

за данъчна оценка на 

земеделска земя за 1 имот Закон за местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

5-дневен от подаване на 

искане 5.00 лв. 

2.1. - за бърза услуга 3-дневен от подаване на 

искане 
10.00 лв. 

2.2. - за експресна услуга 24 часа от подаване на искане 15.00 лв. 

2.3. - извънредна услуга 2 часа от подаване на искане 30.00 лв. 

3. За издаване на удостоверение 

за данъчна оценка на 

незавършено строителство 

Закон за местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

5-дневен от подаване на 

искане 5.00 лв. 

3.1. - за бърза услуга 3-дневен от подаване на 

искане 
10.00 лв. 

3.2. - за експресна услуга 24 часа от подаване на искане 15.00 лв. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


