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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 2 / 27.01.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 27.01.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на 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 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 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: 

1I. В Чл.2, ал.1 т.3 се изменя както следва:  

„За ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински 

социални услуги.” 

 

2.В Чл.2, ал.1, т.9 „Туристическа такса” се отменя 

 

3. В ГЛАВА ВТОРА.ОБЩИНСКИ ТАКСИ, Раздел първи.Такса за битови 

отпадъци 

3.1. В Чл.14, ал.(3) се изменя както следва: 

„(3) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала 

събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за обезвреждане на битови 

отпадъци в депа или съоръжения и/или за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване.” 

 

3.2. В Чл.15,ал. (1) т.2 се изменя както следва: 

„2. за имот – държавна или общинска собственост от лицето, на което имотът е 

предоставен за управление;”. 

 

3.3. В Чл.15, ал. (2) т.3 се изменя както следва :  

„3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;”. 

 

3.4. В Чл.16, ал. (1) се изменя както следва : 



 „Чл.16.(1)Размерът на таксата за граждани се определя:  

 

3.5. В Чл.16, ал. (1), т.1 се изменя както следва : 

 ”1. в промили върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.20 от ЗМДТ”. 

 

3.6. В чл.16, ал. (1) се създава нова т.2: 

„2. в левове, според количеството на битовите отпадъци за граждани, подали 

декларация в Община Елена до 30 ноември на предходната година, а за 

новопостроените или придобитите по друг начин през годината имоти за граждани, 

подали декларация в 2-месечен срок от датата на придобиване.” 

 

3.7. В Чл.16, ал. (2) се изменя както следва :  

„(2) Размерът на таксата за предприятия се определя:”. 

 

3.8. В Чл.16, ал. (2), т.1 се изменя както следва: 

„1. в левове, според количеството на битовите отпадъци за предприятия, подали 

декларация в Община Елена до 30 ноември на предходната година, а за 

новопостроените или придобити по друг начин имоти през годината за предприятия, 

подали декларация в 2-месечен срок от датата на придобиване; 

Количеството битови отпадъци за предприятия е равно на обема на декларираните 

съдове.” 

  

3.9. В Чл.17, ал. (1), т.1 се изменя както следва : 

„1. на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври 

на годината, за която е дължима.” 

 

3.10. В Чл.17, ал. (1), т.2 се изменя както следва: 

„2. на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 

на сто.” 

 

3.11. В Чл.18, ал. (2), т.1 се изменя както следва: 

„1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от 

общината, както и за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е 

подадена декларация по утвърден Образец, от всички собственици на имота до 30 

ноември на предходната година. 

При промяна на декларираното обстоятелство през годината се подава нова 

декларация, в едномесечен срок. 

За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 2-месечен срок от 

датата на придобиването им.”  

 

4. В Раздел трети заглавието се изменя както следва: Такси за ползване на детски 

ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги 

 

5. В глава втора, раздел четвърти Туристическа такса” се отменя, член 26, алинеи 

1, 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят 

 

6. В Приложение №2, т.VIII Услуги, извършвани в учебни заведения. Отменят се 

цените на услугите за издаване на дубликат на свидетелство, удостоверение, диплома 

по т.27; 27.1; 27.2; т.28; 28.1; 28.2; т.29; 29.1; 29.2; т.30 . 

Мотиви за т.6 –получено писмо от МОМН за различия в нормативната уредба. 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


