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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 8  
 

Днес 23 декември 2009 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници г-жа Снежана Капинчева, д-р Георги Пеев и г-н Йордан 

Йорданов. От Общинска администрация участие взеха заместник кмета на общината г-н 

Йордан Кирчев, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, г-жа Анета 

Евтимова – директор на дирекция ХД, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция 

„УТАБ”, инж. Анка Стойкова – главен инженер, г-жа Красимира Златева – старши 

данъчен инспектор, г-н Николай Колев – кмет на кметство с. Беброво, г-н Йордан 

Йорданов – кметски наместник с. Ил. рът, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с. 

Буйновци, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа Мария Корчева – 

кметски наместник с. Мийковци г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с. Чакали и 

граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 

необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред : 

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

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

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между 

разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите 

разходи на община Елена за 2009 г. – вътрешни компенсирани промени към 18.12.2009 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно одобряване план – сметка за приходите и разходите за 

осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане 

на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за 

обществено ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци 

за 2010 година. 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно изплащане на парични награди. 

Вн.: Кмета на общината 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев на основание чл.57, 

ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, уведоми присъстващите, че 

вносителя предлага т.5 от Дневния ред да отпадне, след което даде думата за изказвания 

по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

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

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между 

разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите 

разходи на община Елена за 2009 г. – вътрешни компенсирани промени към 18.12.2009 г. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно одобряване план – сметка за приходите и разходите за 

осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане 

на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за 

обществено ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци 

за 2010 година. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елена. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Снежана Капинчева. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена, като предложи в проекта за 

решение да се добави нова т.9 със следния текст: т.9 В ГЛАВА ВТОРА.ОБЩИНСКИ 

ТАКСИ Раздел първи.Такса за битови отпадъци 

9.1. В чл.16, ал.1 т.1 накрая се поставя запетая и се добавя „ а за новопостроените 

или придобити по друг начин имоти собственикът подава декларация в 2-месечен срок.” 

9.2. В чл.18, ал.2, т.1 накрая се поставя запетая и се добавя „ както и за имоти, които 

не са декларирани като основно жилище, както и за незастроени дворни места и няма да се 

използват през цялата година като е подадена декларация за това, подписана от всички 

данъчно задължени лица за имота до 30 ноември на предходната година. При промяна на 
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декларираното обстоятелство се подава нова декларация, в едномесечен срок. За 

2009година молби-декларации се подават до 25.02.2010 год. 

9.3. В чл.18 се създава нова ал.3: 

„(3) В течение на годината, Общинската администрация извършва проверки за 

обстоятелствата, декларирани по чл.18, ал.2, т.1.Проверката може да се базира и на 

официална информация за ползване на услуги в недвижимия имот през текущата година 

на фирмите „Електроразпределение” (разход не повече от 15клвт/h месечно) и 

„Водоснабдяване и канализация”.” 

9.4. В чл.18 се създава нова ал. 4: 

„(4) При констатирано по реда на чл. 18, ал. 3 ползване на недвижимия имот, 

таксата се определя и дължи в пълен размер за годината и се налага глоба в размер на една 

годишна такса.” 

9.5. В чл. 18 се създава нова ал.5: 

„(5) Молбите-декларации се подават до Общинската администрация и се 

обработват от нея и след това се предоставят за одобрение от Общински съвет – Елена.” 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.12.2009 г. от 16.00 часа 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното допълнение от г-н 

Кирчев в Глава втора. Общински такси. Раздел първи, Такса за битови отпадъци и 

предлагат в чл.22, ал.1, т.1 да се добави следния текст: 1. със средномесечен доход на член 

от семейството до 45,00 лв. - 16,00 лв., т.1 става т.2 и придобива следната редакция: със 

средномесечен доход на член от семейството от 45,01 до 60,00 лв. - 20,00 лв. и съответно 

да се промени номерацията и на останалите точки. 

В Приложение № 1 – нова 10 За ползване на автовнишка -/Щаер/ да се допълни 

т.10.2 Извън територията на града 1,45 лв. км.+ 25,00 лв. на час. 

Подкрепили предложението и направените допълнения с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.12.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното допълнение от г-н 

Кирчев в Глава втора. Общински такси. Раздел първи, Такса за битови отпадъци и 

предлагат в същото следното допълнение в чл.18, ал.2, т.1 след текста: „30 ноември на 

предходната година.”, да се допълни с текста: „При промяна на декларираното 

обстоятелство се подава нова декларация, в едномесечен срок.”. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното предложение за 

допълнение в проекта за решение да се добави нова т.9 със следния текст: т.9 В ГЛАВА 

ВТОРА.ОБЩИНСКИ ТАКСИ Раздел първи.Такса за битови отпадъци 

9.1.В чл.16, ал.1 т.1 накрая се поставя запетая и се добавя „ а за новопостроените 

или придобити по друг начин имоти собственикът подава декларация в 2-месечен срок.” 

9.2. В чл.18, ал.2, т.1 накрая се поставя запетая и се добавя „ както и за имоти, които 

не са декларирани като основно жилище, както и за незастроени дворни места и няма да се 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.12.2009 г. 

 

 4 

използват през цялата година като е подадена декларация за това, подписана от всички 

данъчно задължени лица за имота до 30 ноември на предходната година. При промяна на 

декларираното обстоятелство се подава нова декларация, в едномесечен срок. За 

2009година молби-декларации се подават до 25.02.2010 год. 

9.3. В чл.18 се създава нова ал.3: 

„(3) В течение на годината, Общинската администрация извършва проверки за 

обстоятелствата, декларирани по чл.18, ал.2, т.1.Проверката може да се базира и на 

официална информация за ползване на услуги в недвижимия имот през текущата година 

на фирмите „Електроразпределение” (разход не повече от 15клвт/h месечно) и 

„Водоснабдяване и канализация”.” 

9.4. В чл.18 се създава нова ал. 4: 

„(4) При констатирано по реда на чл.18, ал. 3 ползване на недвижимия имот, 

таксата се определя и дължи в пълен размер за годината и се налага глоба в размер на една 

годишна такса.” 

9.5. В чл.18 се създава нова ал.5: 

„(5) Молбите-декларации се подават до Общинската администрация и се 

обработват от нея и след това се предоставят за одобрение от Общински съвет – Елена.” 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното предложение за 

допълнение на проекта за решение в чл.22, ал.1, т.1 да се добави следния текст: 1. със 

средномесечен доход на член от семейството до 45,00 лв. - 16,00 лв., т.1 става т.2 и 

придобива следната редакция: със средномесечен доход на член от семейството от 45,01 

до 60,00 лв. - 20,00 лв. и съответно да се промени номерацията и на останалите точки: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното предложение за 

допълнение на проекта за решение: 

В Приложение № 1 – нова 10 За ползване на автовнишка -/Щаер/ да се допълни 

т.10.2 Извън територията на града 1,45 лв. км.+ 25,00 лв. на час. 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена с направеното предложение за 

допълнение в Глава втора. Общински такси. Раздел първи, Такса за битови отпадъци и 

предлагат в същото следното допълнение в чл.18, ал.2, т.1 след текста: „30 ноември на 

предходната година.”, да се допълни с текста: „При промяна на декларираното 

обстоятелство се подава нова декларация, в едномесечен срок.”: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за промяна в Наредбата за определяне и администриране на 

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

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
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5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 

7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 

10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 100/23.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.22, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.9 от ЗМДТ , Общински съвет – Елена 

 

Р Е Ш И :  

 

I. Изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги в следните членове, алинеи и точки, както следва: 

1. В чл.2, ал.1, т.4 отпада /за добив на кариерни материали/ Раздела за добив на 

кариерни материали е отменен с Решение №80/ 29.12.2005 г. 

2. Чл. 19  

 (4) Таксите се определят на квадратен метър, на ден или на месец, както следва: 

Номер 

 

Наименование 

на таксата 

Досегашен 

размер 

Нов 

размер 

ДДС 

2.  Отменя се/ 

За продажба от кола с животинска тяга, на ден /да 

се отмени/ 

 

3.00 

 

0.00 

 

не 

6. За ползване на тротоари, площади, улични платна 

и др., включително за разполагане на маси, 

столове и витрини, КОЛИЧКИ, МАШИНИ ЗА 

СЛАДОЛЕД СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА 

РАЗРЕШЕНИЕТО 3 ЛВ. ПЛЮС ТАКСА НА 

КВ.М. ПОЛЗВАНА ПЛОЩ  

   

6.1 - първа зона на кв.м., на ден 0.50 0.70 не 

6.2 - първа зона на кв.м., на месец 8.00 10.00 не 

6.3 - втора зона на кв.м., на ден 0.30 0.40 не 

6.4 - втора зона на кв.м., на месец 5.00 6.00 не 

7. За ползване на места, върху които са организирани    
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панаири, събори и празници, за продажба на стоки, 

на кв.м. на ден 

2.00 4.00 не 

8. За ползване на места, върху които са орга-

низирани панорами, стрелбища, моторни люлки и 

други се събира такса  

на кв.м на ден 

 

0.30 

 

0.40 

 

не 

 

3. Чл. 22. (1) За ползване на детски ясли и детски градини от родителите 

настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, 

настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето заплащат месечни такси в 

размери, както следва: 

 1. със средномесечен доход на член от семейството до 45,00 лв. - 16,00 лв. 

 2. със средномесечен доход на член от семейството от 45,01 до 60,00 лв. - 20,00 лв. 

 3. със средномесечен доход на член от семейството от 60,01 до 90,00 лв. - 28,00 лв.  

 4. със средномесечен доход на член от семейството от 90,01 лв. до 140,00 лв.- 32,00 лв.  

 5. със средномесечен доход на член от семейството над 140,01 лв. - 36,00 лв.  

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща с 50% намаление за:  

1. деца сираци или деца с един родител /починал или неизвестен родител/; 

2. деца, на които и двамата родители са студенти редовна форма на обучение;  

3. деца, на които родител е с намалена работоспособност 50% и над 50 %; 

4. дете настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за 

отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;  

5. второ дете на семейството, когато и двете деца са настанени в детско заведение; 

6. трето и следващо дете на многодетни родители. 

(3) Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на следващия 

месец, следващ месеца на подаване на декларацията. 

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

предучилищно обучение, съгласно чл.20, ал.1 от ЗНП и посещаващи подготвителни групи 

в детските градини не заплащат такса, а заплащат само размера на дневния оклад за храна, 

от който се приспадат отпуснатите от МОМН средства за предоставяне на закуска на деца 

на 6 години. 

(5) При отсъствие на децата, таксата не се заплаща за времето, през което те ще 

отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското 

заведение. 

(6) За ползване на намаленията по ал.1 и 2, родителите, настойниците или 

семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда 

на чл. 26 от Закона за закрила на детето подават декларация до директора на детското 

заведение, придружена с документи, доказващи правото на преференцията. 

 

Раздел седми. Такси за административни услуги 

4. Чл. 39. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните 

такси 

Номер 

 

Наименование 

на таксата 

Досегашен 

размер 

Нов 

размер 

ДДС 

1 За издаване на удостоверение за наследници 3.00 5.00 не 

2 За издаване на удостоверение за идентичност на 

имена 

2.50 4.00 не 

3 За издаване на удостоверение, че не е съставен акт 

за раждане или акт за смърт  

2.50 4.00 не 
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4 За издаване на дубликат на удостоверение за 

раждане или за граждански брак, както и за 

повторно издаване на препис-извлечение от акт за 

смърт 

2.50 4.00 не 

5 За издаване на удостоверение за семейно 

положение 

2.50 4.00 не 

6 За издаване на удостоверение за семейно 

положение при сключване на брак с чужденец в 

чужбина 

10.00 20.00 не 

7 За издаване на удостоверение за родствени връзки 3.50 5.00 не 

8 За адресна регистрация и / или издаване на 

удостоверение за постоянен или настоящ адрес 

3.00 4.00 не 

9  Отменя се /За заверка на покана-декларация за 

частно посещение на чужденец в РБългария / 

15.00 0.00 не 

10 Отменя се /За заверка на покана-декларация за 

частно посещение на лице, на което поне един от 

родителите е от българска народност / 

10.00 0.00 не 

11 За легализация на документи по гражданското 

състояние за чужбина 

5.00 10.00 не 

12 За издаване удостоверение за осиновяване 2.60 3.00 не 

13 За издаване удостоверение за многодетна майка 2.00 3.00 не 

14 За всички други видове удостоверения по искане 

на граждани 

3.00 4.00 не 

Нова 15 Искане за ЕГН, създаване на запис, анкетиране и 

попълване на ЛРК 

0 50.00 не 

Нова 16 Удостоверение за вписване в картотечния 

регистър 

0 4.00 не 

 5. В раздел осем .Такси за административни услуги за МДТ чл.43 а става ал.1 и се 

създава нова ал.2 „Служебно се извършват административните услуги за нуждите на 

Община Елена, като в този случай за извършването на услугите не се дължат такси”. 

 

 6. Към Чл. 47, ал. 2 

 т. 1 „обикновена – в рамките на нормативно определените  

 т.2 „бърза – в рамките на половината от нормативно определените; 

 

7. В приложение 1 се правят следните промени  

 

Приложение №1 

Към чл.51 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Елена във връзка с чл.6, ал.2 от ЗМДТ 

 

№ по 

ред 

Видове услуги предоставяни от  

Община Елена 

Досегашен 

размер 

Нов 

размер 

ДДС 

 Услуги, от общ характер    

1. 

 

Издаване на удостоверение от общ характер 

или служебна бележка 

   

1.1. на физически лица 1.00 4.00 не 

1.2. на юридически лица 3.00 6.00 не 
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2. Издаване на заверено препис-извлечение от 

решения, протоколи, заповеди, актове, 

договори и др., за страница 

1,00 2.00 не 

9. Транспортна услуга на км.    

9.1. с лек автомобил 0,40 0.50 да 

9.2. с лекотоварен автомобил 0,70 0.75 да 

Нова 10. За ползване на автовнишка /Щаер/    

10.1 

 

На територията на града  0 

 

25.00 лв./ 

час 

Да 

10.2 Извън територията на града 0 1.45 лв/км. 

+ 25.00 лв./ 

час 

да 

 Услуги, извършвани от дирекция “ФБУС”    

1.  Приемане на молба-декларация за 

картотекиране на нуждаещи се от общинско 

жилище 

1,00 5.00 не 

2. Издаване на удостоверение за изплатени 

задължения по сделки, по които Община 

Елена е продавач 

   

2.1. за движими вещи 5.00 11.00 не 

2.2. за недвижими имоти 10.00 13.00 не 

3. Издаване на удостоверение за ползване на 

общинско жилище 

1.00 4.50 не 

4. Издаване на удостоверение, че даден имот не 

е актуван като общински 

3,00 5.50 не 

11. Отменя се За използване на общински 

разплодници 

3,00 3.00 да 

Нов 22а Заверка на регистър за настанени туристи по 

Закона за туризма 

0 2.00 Не 

Нов 22б Заверка на регистър на търговци, търгуващи с 

черни и цветни метали 

0 5.00 Не 

Нов 22в Съгласуване на работно време на търговски 

обект 

0 5.00 Не 

Нов 22г Издаване на документи от имотните регистри за 

земеделска собственост 

0 3.00 Не 

Нов 22д Заверяване на анкетни карти на земеделски 

производители 

0 2.00 не 

 

8.В приложение 2 се правят следните промени 

 Приложение № 2 

 

№ по 

ред 

Видове услуги, предоставяни от 

Община Елена 

Досегашен 

размер 

Нов 

размер 

ДДС 

 І.ОБЩИНСКИ РАДИОВЪЗЕЛ    

4. Годишна такса за радиоточка 10.00 10.00 Да 

 

Забележка: Таксата влиза в сила от 01.01.2007 г. и може да се плаща на 2 вноски. 

 

Нов 4а Откриване или преместване на 

радиоточка 

0 10.00 Да 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.12.2009 г. 

 

 9 

Нов 4б Възстановяване на закрита радиоточка 0 5.00 Да 

Нов 4в Ремонт на радиоточка 0 5.00 Да 

 VІІ. МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО    

16.3 /Отменя се За войници и/ инвалиди  безплатен  

 

т.9 В ГЛАВА ВТОРА. ОБЩИНСКИ ТАКСИ 

 

 Раздел първи. Такса за битови отпадъци 

 

9.1. В чл. 16, ал.1 т.1 накрая се поставя запетая и се добавя „ а за новопостроените 

или придобити по друг начин имоти собственикът подава декларация в 2-месечен 

срок.” 

9.2. В чл.18, ал.2, т.1 накрая се поставя запетая и се добавя „ както и за имоти, които 

не са декларирани като основно жилище, както и за незастроени дворни места и няма 

да се използват през цялата година като е подадена декларация за това, подписана от 

всички данъчно задължени лица за имота до 30 ноември на предходната година. При 

промяна на декларираното обстоятелство се подава нова декларация, в едномесечен 

срок. За 2009година молби-декларации се подават до 25.02.2010 год. 

9.3. В чл.18 се създава нова ал.3: 

„(3) В течение на годината, Общинската администрация извършва проверки за 

обстоятелствата, декларирани по чл.18, ал.2, т.1.Проверката може да се базира и на 

официална информация за ползване на услуги в недвижимия имот през текущата 

година на фирмите „Електроразпределение” (разход не повече от 15клвт/h месечно) и 

„Водоснабдяване и канализация”.” 

9.4. В чл. 18 се създава нова ал. 4: 

„(4) При констатирано по реда на чл. 18, ал. 3 ползване на недвижимия имот, 

таксата се определя и дължи в пълен размер за годината и се налага глоба в размер на 

една годишна такса.” 

9.5. В чл.18 се създава нова ал.5: 

„(5) Молбите-декларации се подават до Общинската администрация и се 

обработват от нея и след това се предоставят за одобрение от Общински съвет – 

Елена.” 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.12.2009 г. от 16.00 часа 

предложението за приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.12.2009 г. от 16.30 часа 
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предложението за приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Аз нямам нищо против направеното 

предложение. Въпросът ми е каква е методиката за определяне кой какъв контейнер 

трябва да заяви до 30 ноември и как се преценява това, което е заявено дали ще поема 

обема на отпадъка. Нека за догодина общинската администрация да помисли за последващ 

контрол. 

г-н Симеон Кънчев – Председател на Общинския съвет: Всеки декларатор декларира, за 

декларация с невярно съдържание подлежи на санкция. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи предложението за 

приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена да бъде гласувано поименно: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на промени в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 

7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 

10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 101/23.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.1, ал.2 

от ЗМДТ, Общински съвет – Елена 

 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.12.2009 г. 

 

 11 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема следните изменения в Наредбата за определяне на размера на местните 

данъци на територията на Община Елена за 2010 г.: 

1.1 В чл. 5 се създава ал.3: 

„(3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат 

правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на 

данъчни задължения – на публични изпълнители.” 

1.2. В чл.7, ал.4 числото 2520 се заменя с 1680; 

1.3. (В сила от 01.01.2011 год.)В чл.17, ал.1 думите „отчетната стойност” се заменят с 

„по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение 

№ 2”; 

1.4. В чл.18 се създава ал. 3: 

 „(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищни имоти, които са 

собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право 

на ползване.” 

1.5. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения: 

1.5.1 Създава се нова алинея 3: 

„(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване 

на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност„ 

1.5.2 Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал.4, 5 и 6. 

1.5.3 В досегашната ал. 3 съответно нова ал.4 думите „внесени в страната като нови” се 

заменят с „които не са регистрирани за движение в страната”  

1.6. В чл.34 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност - 

към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който 

подлежи на вписване”. 

1.7. В чл.35 се правят следните изменения и допълнения:: 

1.7.1. В чл.35, ал.1 след думите „ прехвърляното имущество” се поставя запетая и се 

добавя „а при придобиване по давност върху оценката към момента на издаване на 

акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване”. 

1.7.2. Създава се нова буква „в”: 

„(в) 3.3 на сто – при предобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права 

върху тях по давност.”  

1.8. В чл. 37 се създава ал.3: 

„(3) В случаите по чл. 32 ал. 3 данъкът се заплаща към момента на издаване на акта, 

удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване „. 

1.9 В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 

1.9.1. Създава се нова ал. 6: 

„(6) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на 

дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесичието на 

прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесичието на прехвърлянето, и 

за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4. ” 

1.9.2. Досегашната ал.6 става ал.7. 

1.10. В чл.50, ал.3 се създава изречение второ: „При прехвърляне на предприятието 

на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 

7-дневен срок от датата на прехвърлянето.” 

1.11. В чл. 51 се създава ал.3: 
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„(3) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната 

през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води 

до промяна в размера на данъка.” 

Създава се нов параграф ( § ) 2Б в ПЗР: 

§2Б. За 2010 год. първата вноска по чл.28, ал.1 се внася в срок от 01 март до 30 

април.На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на 

сто. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и 

обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2009 г. – 

вътрешни компенсирани промени към 18.12.2009 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 

параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на 

община Елена за 2009 г. – вътрешни компенсирани промени към 18.12.2009 г. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.12.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 

параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на 

община Елена за 2009 г. – вътрешни компенсирани промени към 18.12.2009 г., като го 

подкрепя с 3 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Не съм присъствал на проведеното вчера 

заседание на Постоянната комисия и искам да си доизясня някои обстоятелства. Според 

мен тези компенсирани промени се правят за обекти, които сме гласували с приемането на 

бюджет 2009 година. В предложението виждам обекти, които не бяха включени в 

Инвестиционната програма за 2009 година – Ремонт тротоари околовръстен път. 

Предвидено бе ремонт на един път, обяснено ни бе че пари няма, с което ние се 

съгласихме, а тук виждаме че се отчита извършен ремонт на съвсем друг път. 

Наложителен ли бе ремонта на читалището в с.Дрента? 

г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Има обективни причини, които налагат 

включването на тези обекти. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени между 

разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите 

разходи на община Елена за 2009 г. – вътрешни компенсирани промени към 18.12.2009 г. 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
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7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 

10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102/23.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 

параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи 

на община Елена за 2009 г. – вътрешни компенсирани промени към 18.12.2009 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2009 г.,Общински 

съвет – Елена 

Р Е Ш И :  

 

1. Приема извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 

параграфи, функции и обекти по Инвестиционната програма за капиталовите 

разходи на община Елена към 18 декември 2009 г., съгласно Приложение № 1, на 

основание чл. 13, ал. 3 от ЗДБРБ за 2009 г., както следва: 

 

Било на 17.12.2009 г.: Става на 18.12.2009 г. 

ЦСКР 2 483 200 ЦСКР 2 245 880 
в т.число екологичен обект 1 000 000 в т.число екологичен обект 900 000 

СБС 126 132 СБС 104 863 

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 

одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване съдове за битови 

отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични 

платна, площади, алеи и други предназначени за обществено ползване в община Елена и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2010 година. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване 

съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 
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почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 

ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2010 

година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 22.12.2009 г. от 16.30 часа 

предложението за одобряване план – сметка за приходите и разходите за осигуряване 

съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 

почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 

ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2010 

година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за одобряване план – сметка за приходите и разходите за 

осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане 

на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за 

обществено ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци 

за 2010 година: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 

6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 

7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 

10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 

12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 

16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 

17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 103/23.12.2009 г. 

 

ОТНОСНО: Одобряване план–сметка за приходите и разходите за осигуряване 

съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на депа, 

почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено 

ползване в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2010 година 
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 На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.14, 

ал.1; чл.15, ал.2 и чл.16, ал.1 и ал.2 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 :  

 

1.На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.15, ал.2 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена 

Общински съвет одобрява план–сметка за необходимите приходи и разходи за 

сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и почистване на 

териториите за обществено ползване през 2010 г. съгласно Приложение №1. 

 

2.На основание чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Наредбата, Общински съвет определя 

промила (размера) на таксата за битови отпадъци за 2010 г. по населени места от 

Общината съгласно Приложение №2. 

 

3.На основание чл.16, ал.2, т.1 от Наредбата Общински съвет определя размер на 

таксата за битови отпадъци в левове на кубичен метър битов отпадък за 2010 г. 36,72 

лв./м3, в което са включени разходите по осигуряване на съдове за битови отпадъци; 

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци и обезвреждането им. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 18-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


