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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 3 / 27.01.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 27.01.2022 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. 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 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

11 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
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. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 
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