
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

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

№ 55 / 27.05.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 27.05.2021 г. 

 

 

Относно: Изменения и допълнения 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 т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 и чл. 9 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, 

чл. 5 и чл. 15, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

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

ЕЛЕНА   

/При кворум от 10 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване 

със 7  гласа „за”, „против”- 3 „въздържали се”- няма/ 

 

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. Отменя се Раздел V “ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ” от Приложение № 9 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена. 

§ 2. В чл. 25, ал. 4 от наредбата се добавя нова т. 3 със следното съдържание: 

3. случаи, когато средствата са осигурени по програми, проект или по друг начин. 

§ 3. В чл. 25, ал. 1, 6 и 9 от Наредбата се правят следните редакции: 

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

на децата заплащат такса в размер 2.20 лв. за всеки ден, в който детето е 

посещавало съответното заведение. 

 



 (6) Не се начислява такса за дните, през които детето е отсъствало от детското 

заведение, при условие, че директорът на същото е бил предварително уведомен за 

отсъствието от родител или настойник на детето. 

 

(9) Не се начислява такса за времето, през което детското заведение не е работило 

поради аварии, ремонт, карантина, както и поради други обективни причини. 

 

§ 4. В чл. 25 се създават нови алинеи 10 и 11 със следното съдържание: 

(10) Дневната такса по чл. 25, ал. 5 от Наредбата, считано от 01.05.2021 г. се поема 

изцяло от средствата за подпомагане на такси, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за 

предучилищно и училищно образование, определени с Решение на МС за 

приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални 

стойностни показатели за съответната година, и от проект „Активно приобщаване 

в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до 

неговото приключване. 

(11) За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка (2-4 

годишни деца) в детските градини, които отговарят на критериите по проект 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното 

образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, не се заплащат присъствени такси от родителите – те се 

поемат изцяло от средствата по проекта до неговото приключване. 

§ 5. В Раздел VI „МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО“ от Приложение № 9 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена се правят следните изменения: 

13. Посещение на един музеен обект за възрастни - 3,00 лв.  

13.1. Посещение на един музеен обект за ученици и студенти – 2,00 лв.  

13.2. Посещение на един музеен обект за пенсионери  –  2,00 лв., срещу представяне 

на документ (настояща 1.00 лв.) 

13.3. Посещение на един музеен обект за лица от 0 до 7 г., лица от социални 

институции инвалиди/ срещу представяне на ТЕЛК – решение - безплатно  

13.4. Колективно посещение на един музеен обект за учащи от община Елена - 

безплатно  

13.5. Всеки последен четвъртък от месеца съгласно чл. 187, ал. 4 от ЗКН – вход  

свободен за 1 обект  

13.6. Обходен билет за групи над 15 човека, за 3 обекта, в комплекс 

„Даскалоливница” - за възрастни  - на 6.00 лв.  

13.7. Обходен билет за групи над 15 човека, за 3 обекта в комплекс 

„Даскалоливница” - за учащи  - на 4.00 лв.  

 



13.8. Обходен билет за групи над 15 човека, за 3 обекта в комплекс 

„Даскалоливница” - за пенсионери -  4.00 лв.  

13.9. Семеен билет – за двама възрастни + с до 3 деца от 7 до 19 годишна възраст - 

15,00 лв.  

13.10. Тематична беседа за един обект на бълг. език - 2.00 лв.   

13.11. Обзорна беседа за 3 обекта на български език – 10,00 лв.  

13.12. Тематична беседа на чужд език –  15.00 лв.  

13.13. Любителско заснимане без статив и светкавица за една експозиция - 5.00 лв. 

–  

13.14. Професионално Заснимане с камера, на експозиция – 50,00 лв.  

14. Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели от община 

Елена – безплатно  

14.1. Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели извън 

общината - 100.00 лв.  

14.2. Ползване на музейна библиотека еднократно - 2.00 лв.  

14.3. Ползване на музейна библиотека годишно, настоящо - 20.00 лв.  

14.4. Изготвяне на историческа справка, настоящо - 10.00 лв.  

§ 6. В точка 6а на Приложение № 1 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена се правят следните изменения: 

6a. 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, както следва: 

6а.1. До 100 кв. м, заплащат такса на кв.м. на ден – 10.00 лв. 

6а.2. За всеки следващ кв. м, се заплаща такса на кв.м. на ден – 5.00 лв. 

§ 7. В Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена се правят 

следните изменения: 

За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски 

територии, общинска и частна собственост 



 
 

№ Наименование Нормативно 

основание 

Крайна цена 

1 2 3 4 

4. За ценни дървесни видове (орех, череша, 

черница, кестен и др.) и за повече от 5 

бр. дървета 

 

 

Чл. 32, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗОСИ 

     

      33,00 лв. 

5. За всички останали случаи  

20,00 лв. 

 

Издаване на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина добита извън 

горски територии, общинска и частна собственост 
 

№ Наименование Нормативно 

основание 

Мярка Крайна цена 

1 2 3 4 5 

6. Иглолистни и широколистни 

дървени материали 
 

 

 
Чл. 207 от ЗГ 

Чл. 211, ал. 4 от ЗГ 

  

6.1 Едра строителна дървесина куб. м. 2,00 лв. 

6.2 Средна строителна 

дървесина 

куб. м. 2,20 лв. 

6.3 Дребна строителна 

дървесина 

куб. м. 2,20 лв. 

6.4 Дърва за огрев куб. м. 2,60 лв. 

6.5 Превозен билет куб. м. 1,70 лв. 

 

§ 8. В Приложение № 4 към Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена се създава нов 

Раздел „Транспорт и търговия“ т. 11.1.-11.7., съдържащ такси за издаване на 

удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 1 от ЗАП, разрешение за 

таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите, и за 

вписване на промени по съществуващите такива: 

 

11.1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници - 100.00 лв. 

11.2. За включване/отписване на превозни средства/водачи в списъка към 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 

за всяко конкретно превозно средство/водач - 10.00 лв. 

11.3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв. 

11.4. За издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници - 

10.00 лв. 



11.5. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз - 10 лв. 

11.6. За вписване на промяната в обстоятелствата вписани в разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници - 10 лв. 

11.7. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни 

стикери за автомобилите за 1 година, окомплектовано с два стикера - 30.00 лв. 

§ 9. Точка 11 в Приложение № 8 се отменя. 

Предвидените в настоящото решение изменения влизат в сила считано от 

01.06.2021 г. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


