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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 172 / 08.12.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 16 / 08.12.2022 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. 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 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

12 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- 1/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Елена, както следва: 

1.1. Приложение № 2 - Такси за технически услуги към Наредбата се отменя и се 

приема ново с наименование ТАКСИ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ / 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА / ЕКОЛОГИЯ, със съдържание, посочено в Приложение № 

1 към настоящото решение. 

1.2. Приложение № 3 - Такси за услуги по гражданско състояние към Наредбата 

се отменя, като приема ново със съдържание, посочено в Приложение № 2 към 

настоящото решение. 

1.3. Приложение № 4 - Такси за административни услуги за МДТ към Наредбата 

се отменя, като приема ново със съдържание, посочено в Приложение № 3 към 

настоящото решение. 



1.4. В Раздел IV „ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА“ от Приложение № 9 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена част от точките се изменят както 

следва: 

7.2. За ученици над 10-годишна възраст и пенсионери – 5 лв. 

7.3. За възрастни – 5 лв. 

 

10. За невърната в срок книга 

10. 1. За читатели до 14-годипшна възраст - 0.50 лв. за всеки просрочен месец 

10.2. За читатели над 14-годипшна възраст – 1.00 лв. за всеки просрочен месец 

10.3. за книги от предходната година 5.00 лв. 

11. За изпращане на напомнително писмо по образец 

11.1. за първо писмо – съобразно цената на пощенската услуга 

11.2. за следващи писма с обратна разписка – съобразно цената на пощенската 

услуга 

1.5. 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 част от точките се изменят както 

следва: 

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

- 20,00 лв. 

13.10. Тематична беседа за един обект на бълг. език - 5.00 лв.   

13.11. Обзорна беседа за 3 обекта на български език – 10,00 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. Наем на зала в Музей на Възраждането за организиране на временни 

експозиции (изложби) по инициатива на изложителя:  

14.2.1. за срок от 1 седмица – 70.00 лв.  

14.2.2. за срок от 2 седмици – 100.00 лв.  

14.2.3. за срок от 4 седмици – 180.00 лв.  

14.3. Ползване на музейна библиотека, еднократно - 2.00 лв. 

14.4. Ползване на музейна библиотека, годишно - 20.00 лв.  

14.5. Изготвяне на историческа справка, еднократно - 10.00 лв.  

1.6. Приложение № 6 към Наредбата се отменя, като приема ново със 

съдържание, посочено в съответното приложение към настоящото решение. 



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

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

следните изменения:  

1. Издаване на удостоверение или служебна бележка, извън случаите по 

останалите приложения – отменя се 

7. Ползване на специализирани автомобили, собственост на община Елена: 

7.1. Автокран  

7.1.1. На територията на града на час – 72 лв.  

7.1.2. Извън територията на града – 2,58 лв./км. + 72 лв. на час. 

7.2. Водоноска  

7.2.1. На територията на града на час – 66 лв., като стойността на водата се 

заплаща допълнително по цени на ВиК. 

7.2.2. Извън територията на града 2,90 лв./км. + 66 лв. на час, като стойността 

на водата се заплаща по цени на ВиК. 

7.3. Автовишка 

7.3.1. На територията на града на час – 72 лв. 

7.3.1. Извън територията на града – 2,40 лв./км. + 72 лв. на час. 

7.4. Бетоновоз 

7.4.1. На територията на града на час – 72 лв. 

7.4.1. Извън територията на града – 2.70 лв./км. + 72 лв. на час. 

7.5. Катафалка – 1,50 лв. / км. + 30 лв. за транспорт на покойника 

8. Издаване на удостоверение за изплатени задължения по договори, по които 

Община Елена е продавач/наемодател – отменя се 

9. За регистрация на куче – отменя се 

10. За заверка на молба-декларация за земеделски производител – отменя се 

18. Разглеждане на молби за наемане на земеделски земи до 10 дка – отменя се 

20. Ползване на пленарната зала на общината (зала № 101) на час 

20.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 24 лв./час 

20.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 36 лв./час 

21. Ползване на конферентната зала на общината (зала № 117) на час 

21.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 18 лв./час 

21.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 27 лв./час 

22. Ползване на заседателната зала на общината (зала № 211) на час 

22.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 12 лв. / час 

22.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 18 лв. / час 

23. Ползване на други помещения в сгради общинска собственост на кв.м / час 

23.1. Извън отоплителния сезон (от 1 април до 31 октомври) – 0.36 лв. на кв.м. / 

час 



23.2. През отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март) – 0.50 лв. на кв.м. / час 

29. Ползване на хладилна камера за съхранение на покойник – 2.40 лв. за всеки 

започнат час 

1.8. В чл. 10 от Наредбата се създава нов текст със следното съдържание: 

Чл. 10. Община Елена предоставя комплексни административни услуги. 

1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или 

повече административни структури. 

2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 

2.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за 

изпълнение на всяка услуга. 

2.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата 

с най-дълъг срок за изпълнение. 

2. Предвидените в настоящото решение изменения и допълнения влизат в сила 

считано от 01.01.2023 г. 

 
 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


