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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 78 / 28.06.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 28.06.2018 г. 

 

 

Относно: Изменения 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 чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в“ и  „г“ от 

Закона за местните данъци и такси, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона 

за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния 

кодекс, и чл. 5 и чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена, както следва: 

1. Чл. 25, ал. 1 добива следната редакция: 

(1) За ползване на детски градини и детски ясли родителите или настойниците на 

децата заплащат месечна такса, състояща се от постоянен и присъствен 

компонент, в следните размери: 

1. постоянен компонент в размер на 5 лв., независимо от броя на дните, в които 

детето е посещавало съответното заведение. 

2. присъствен компонент в размер на 1.90 лв. за всеки ден, в който детето е 

посещавало съответното заведение. 

2. Чл. 25, ал. 5 добива следната редакция, съгласно изменението на чл. 6, ал. 1, б. 

„г“ от Закона за местните данъци и такси: 

(5) Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително 

предучилищно образование съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование, посещаващи подготвителни групи в детските градини, за 

времето от 15 септември до 31 май включително заплащат само размера на 

дневния оклад за храна, без финансираното от държавата, а за периода от 1 юни до 

14 септември – размер изчислен по реда на ал. 1. 

 



 

3. Чл. 25, ал. 8 добива следната редакция: 

(8) За ползване на услугите на детска кухня към Детска ясла – гр. Елена, 

ползвателите заплащат такса за храноден в размер на 2.20 лв. 

4. Чл. 28, ал. 2 добива следната редакция: 

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно 

облекло, постелен материал, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи 

за доставка на храната, включително разходи по поддръжка на автомобилите, 

съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 

канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и 

завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, 

включително случаите на спонсорство, помощи от донорски програми и 

благотворителност. 

5. Добавя се нова алинея (3) към чл. 39 в наредбата, съгласно създадената нова 

алинея (2) към чл. 115 от Закона за местните данъци и такси: 

(3) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и 

получаване на информация по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс не се заплаща такса. 

6. Добавят се нови т. 28, т. 29 и т. 30 в Приложение № 8 „ДРУГИ УСЛУГИ“ от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елена, както следва: 

28. Ползване на зала за траурен ритуал в Дом за тъжни ритуали – 12.00 лв. на 

започнат час. 

29. Ползване на хладилна камера за съхранение на покойник – 1.20 лв. на 

започнат час. 
 

30. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител: 

      30.1. скица на поземлен имот в урбанизирана територия - 5.00 лв.; 

      30.2. скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - 1.50 лв.; 

      30.3. скица на сграда - 5.00 лв.; 

      30.4. схема на самостоятелен обект - 5.00 лв.; 

      30.5. удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта 

(удостоверение за характеристика на имот) - 6.00 лв. 

7. Създава се нов чл. 47б със следното съдържание: 

Чл. 47б (1) Община Елена подпомага Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК) при административно обслужване с кадастрална информация и 

предоставяне на официален удостоверителен документ на хартия. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по 

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната 

карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 

 



(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след 

заплащане на дължимата такса за предоставяне в електронен формат на 

съответната услуга, по сметка на АГКК, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които 

се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков превод, електронно 

разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на 

услугите, определени в т. 30 от Приложение № 8 „ДРУГИ УСЛУГИ“ към 

наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е 

съобразен с реално направените разходи по предоставянето им и представлява 

разлика между размера на такси на АГКК за предоставяне на хартиен носител и в 

електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

      1. обикновена - 7 работни дни; 

      2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на 

обикновената услуга. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на 

регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от 

срока. 

(8) В Центъра за информация и обслужване на гражданите на Общината се 

приемат заявления, подавани от физическите и юридическите лица, за 

извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти 

(КККР) на територията на общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

      1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

      2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

      3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните 

регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от 

АГКК и услугите с тях; 

      4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона 

за кадастъра и имотния регистър; 

      5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта 

чрез отдалечен достъп до административната информационна система; 

      6. други случаи, определени със закон. 

 

8. Предвидените в т. 1 и т. 3 от настоящото решение изменения влизат в сила, 

считано от 01.07.2018 г. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


