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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: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането 

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагам на Вашето внимание проект за Изменения и допълнения в Наредбата за 

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

община Елена (НОАМТЦУ). 

Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: 

С Решение № 05.08.2021 г. Общински съвет Елена предостави на Музей на Възраждането 

„Иларион Макариополски” - гр. Елена за временно и безвъзмездно управление имот, 

публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 27190.501.459.2, 

застроена площ 414 кв. м., находящ се на ул. „Д-р Христо Момчилов” № 2а в гр. Елена. 

Сградата на старото изгоряло училище е възстановена по проект ROBG-423 „Култура във 

вечността“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и към момента е въведена в експлоатация с 

Удостоверение № 9 / 29.06.2021 г. 

Считано от 01.01.2022 г. музеят влиза във владение, което неминуемо ще доведе до 

възникване на разходи за поддръжка и стопанисване на обекта. Същевременно е налице 

значително увеличение в цената на електрическата енергия, което пряко ще се отрази върху 

разходите за управление. Необходимо е в галерията да бъдат назначени служители, чиито 

възнаграждения следва да бъдат обезпечени. Посочените по-долу стойности са предложени 

от директора на Музей на Възраждането гр. Елена, след извършен анализ на приходите и 

разходите и съобразяване със специфичните изисквания за управление и устойчивост по 

проект ROBG-423 „Култура във вечността”. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения: 

За прилагането на предложените изменения не са необходими допълнителни финансови 

средства. Същите няма да се отразят съществено негативно на общинския бюджет.  

mailto:obshtina@elena.bg


 2 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

Частично финансово обезпечаване дейността по управление и стопанисване на 

Художествена галерия, гр. Елена. 

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. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 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 

Изменя, считано от 01.02.2022 г., Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва: 

Създава се нов Раздел VIa. „Художествена галерия“ в Приложение № 9 към 

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

на територията на община Елена, като се добавя следния текст: 

14а. Такса за посещение за възрастни – 2.00 лв; 

14а. 1. Такса за посещение на учащи (ученици и студенти) – 1.00 лв; 

14а. 2. Посещения на деца до 7 г. и лица с увреждания с определена чужда 

помощ – безплатно; 

14а. 3. Колективно посещение за деца и ученици от община Елена – безплатно; 

14а. 4. Безплатен ден за посещение – последен четвъртък от месеца. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

Изготвил:  

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 

15.12.2021 г., 09:13 ч. 


