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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Изменение в Приложение № 6 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
След извършен анализ от страна на общинска администрация, бе установено, че част от
определените такси в приложение № 6 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена са необосновано ниски
и не покриват в пълен размер разходите, свързани с извършването на съответните
административни услуги. По-конкретно, става въпрос за услугите, свързани с издаване на
разрешителни за отсичане на дървета за имоти извън горски територии, общинска и
частна собственост, и издаването на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина
добита извън горски територии, общинска и частна собственост.
Броят на заявленията за почистване по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество през последните години нарасна значително. За да бъде
издадено разрешително, задължително се извършва оглед на терен, съпътстван от разходи
за транспорт. Понякога се налага услугата да се извършва в извънработно време, което
води до необходимост от възнаграждения за извънредно положения труд от отговорните
служители.
Към момента, размерът на таксите е, както следва:
-

За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски територии:
за ценни дървесни видове (орех, череша, черница, кестен и др.) и за повече от 5 бр.
дървета – 18.00 лв.; за всички останали случаи – 12.00 лв.;

-

За маркиране на лежаща дървесина, добита извън горски територии, общинска и
частна собственост се заплащат между 1.20 и 1.40 лв. / куб.м., а за издаване на
превозен билет за товарен автомобил – 1.20 лв.

За сравнение, в сходни на нашата общини таксите са значително по-високи. В съседната
община Златарица за издаване на разрешително таксата е в размер на 50.00 лв.; за

измерване, кубиране и маркиране варира между 2.00 и 3.00 лв. / куб.м., а за издаване на
превозен билет е 2.00 лв. В община Дряново таксата за измерване, кубиране и маркиране е
твърда – 3.00 лв. / куб.м.
Цели, които се поставят с предлаганите изменения:
-

Възстановяване на пълните разходи на община Елена по предоставянето на услугите;
Създаване на предпоставки за по-бързо извършване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество.
По-ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни
такси.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови
средства. Нещо повече: предвид големия брой на предоставените услуги, изменението ще
се отрази положително на приходите в местния бюджет.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
-

Подобряване на обслужването във времево и качествено изражение;
Покриване в по-голяма степен на разходите, които община Елена прави във връзка с
предоставянето на услугите.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Доколкото предлаганите изменения 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 изменения 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. До момента на внасяне на настоящото предложение за
разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили предложения и коментари по
него.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси; чл. 8, чл. 26
и чл. 28 от Закона за нормативните актове; чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от
Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Елена
1. Променя размера на таксите, определени в Приложение № 6 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена, както следва:
За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски
територии, общинска и частна собственост:
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№

НАИМЕНОВАНИЕ

НОРМАТИВНО
ОСНОВАНИЕ

КРАЙНА
ЦЕНА

1

2

3

4

За ценни дървесни видове (орех,
череша, черница, кестен и др.) и за
повече от 5 бр. дървета
За всички останали случаи

4.
5.

чл. 32, ал. 2 и
ал. 3 от ЗОСИ

30,00 лв.
18,00 лв.

Издаване на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина, добита извън горски
територии, общинска и частна собственост се плащат
№

НАИМЕНОВАНИЕ

1
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

НОРМАТИВНО
ОСНОВАНИЕ
3

Иглолистни и
широколистни дървени
материали
едра строителна дървесина
средна строителна дървесина
дребна строителна дървесина
дърва за огрев
превозен билет

6.5.

чл. 207 от ЗГ
чл. 211, ал. 4 от ЗГ

Мярка
4

куб. м.
куб. м.
куб. м.
куб. м.
товарен
автомоб
ил

КРАЙНА
ЦЕНА
5

1,80 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,40 лв.
1,50 лв.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Калоян Златев, старши експерт „ОСГТ“
13.11.2017 г., 14:30 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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