
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т – Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151) 25-57 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 24/21.12.1999 г. 
 

ПРОТОКОЛ №4/21.12.1999 г. 
 
ОТНОСНО: Определяне размер на местните такси по ЗМДТ 
 
 
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1 от ЗМДТ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Определяне размери на местните такси по глава ІІІ от ЗМДТ от 01.101.2000 
г., както следва: 
 
 
Наименование       Досегашен     Граници Размер на 
          размер      “от-до” таксата от 
           01.01.2000 г. 
Раздел ІІ 
Такси за ползване на пазари,тържища,тротоари, 
Площади,улични платна,панаири и терени с друго 
предназначение 
-По чл.74.За ползване на пазари с цел търговия със 
селскостопанска продукция 
1.1.на квадратен метър 
а/на ден      0.40  0.20-0.90  0.60 
б/на месец      7.00  3.00-15.00  10.00 
1.2.за продажба с кола, впрегната с 
добитък      1.50  0.60-3.00  2.00 
1.3.за продажба с лек автомобил   3.00  1.20-5.00  4.00 
1.4.за продажба с товарен автомобил 
или ремарке      6.00  3.00-12.00  10.00 
2.За ползване на пазар с цел търговия с 
промишлени стоки таксата се събира в  
увеличен размер от таксите определени по  
т.1(в пъти),както следва:    3  2-5   3 
2.1.на квадратен метър 
а/на ден      1.20  0.80-2.00  1.80 
б/на месец      21.00  14.00-35.00  30.00 
-По чл.75 За ползване на тротоари,площади, 
улични платна и други терени за търговска  



дейност на открито,включително за разполагане на 
маси,столове,витрини, се събира такса на квадратен 
метър        
а/на ден      0.25  0.20-0.80  0.60 
-По чл.76 За ползване на места, върху които са 
организирани панаири,събори и празници,за  
продажба на стоки се събира такса на кв.м. на 
ден в размер      0.80  0.30-1.50  1.20 
-По чл.77 За ползване на места,върху които са  
организирани панорами,стрелбища,моторни  
люлки и др. се събира такса на квадратен метър 
на ден в размер     0.15  0.10-0.30  0.30 
-По чл.78 За ползване на тротоари,улични 
платна и др.общински терени за разполагане 
на строителни материали се събира такса на 
кв.метър за месец или за част от месец 
-в градовете с население под 100000 жители 
а/в първа зона     0.60  0.35-0.80  0.80 
б/във втора зона     0.50  0.25-0.60  0.60 
-в селата      0.30  0.20-0.50 
 
Раздел ІІІ 
Такси за детски ясли,градини,домове,лагери, 
домове за социални грижи и др.форми за 
социално обслужване 
-По чл.81 За ползване на детски ясли и 
детски градини се събират от родителите или  
настойниците при граници от 5 до 20 лв.,  
диферинцирано според доходите на член от 
семейството,както следва: 
  до 37.30 лв.    5.00     6.00 
от 37.31 лв.   до 57.00 лв.    9.50     10.00 
от 57.00 лв.   до 77.00 лв.    15.00     15.00 
от 77.01 лв.   до 90.00 лв.    17.00     18.00 
 над      90.01 лв.    19.00     20.00 
-По чл.84 За ползване на лагери от ученици се 
заплаща такса на ден в размер    1.50  1.00-2.00  2.00 
-По чл.85 Ученици, които ползват общежития 
заплащат месечна такса в размер   8.00  5.00-12.50  5.00 
 
РАЗДЕЛ V 
Такси за добив на кариерни материали 
-По чл.101 Размерът на таксите се определя, 
както следва 
1.за речен и кариерен пясък,чакъл и баластра 
за кубичен метър     0.12  0.05-0.15  0.12 
 
РАЗДЕЛ VІ 
Такси за технически услуги 
-По чл.107 Размерът на таксите за технически 
услуги се определя,както следва 
1.за издаване на скици за недвижими имоти 4.00  2.00-5.00  4.00 



2.за издаване на скици за недвижими имоти 
имоти с указан н-н на застрояване   8.00  5.00-10.00  8.00 
3.за проверка на скици, от издаването на които 
са изтекли 6 месеца     1.00  0.50-2.00  1.50 
4.за определяне на строителна линия и ниво 
на строеж 
а/за сгради на кв.м.     0.05  0.02-0.05  0.05 
б/за огради на линеен метър   0.05  0.02-0.05  0.05 
5.за издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по териториално и селищно 
устройство      1.50  1.00-2.00  2.00 
6.за заверяване на преписи от документи и на 
копия от планове и документацията към тях   1.00-5.00 
-за документи      2.00  1.00-5.00  5.00 
-за планове      4.00  1.00-5.00  4.00 
 
РАЗДЕЛ VІІ 
Такси за административни услуги 
-По чл.112 За издаване на свидетелство за 
собственост при продажба на едър добитък 2.00  2.00-3.00  2.00 
-По чл.113 При издаване на разрешения се 
събират годишни такси,както следва 
1.за издаване на разрешение за продажба  
на тютюневи изделия по чл.30,ал.1 от Закона 
за тютюна и тютюневите изделия   3.00  2.00-3.00  3.00 
2.за издаване на разрешение за складиране 
и продажба на дребно на вина,спирт и  
спиртни напитки: 
а/за обектите,които се използват за търговия 
на едро и свързаните с нея: 
складиране и съхранение на вина,спирт и 
спиртни напитки за цялата площ на помещението 
независимо от това каква част от него се  
използва за складиране на други стоки на  
квадратен метър     0.35  0.30-0.35  0.35 
б/за търговия на дребно с вина,спирт и 
спиртни напитки за крайпътни заведения    50.00-100.00  100.00 
в/за търговските обекти в останалите 
градове      15.00  10.00-15.00  15.00 
г/за търговски обекти в селата   10.00  5.00-10.00  10.00 
д/за търговия с вина и спиртни напитки в 
заведенията за обществено хранене в 
зависимост от категорията им: 
5 звезди      200.00  180.00-200.00  200.00 
4 звезди      150.00  130.00-150.00  150.00 
3 звезди      80.00  65.00-80.00  80.00 
2 звезди и 1 звезда     40.00  30.00-40.00  40.00 
заведения без категория    20.00  15.00-20.00  20.00 
ж/за издаване на други разрешения  10.00  2.00-10.00  10.00 
 
 
 



РАЗДЕЛ VІІІ 
Такса за кучета 
-По чл.116 За регистрация на кучета в 
градовете собствениците им заплащат годишна 
такса в размер      7.00  5.00-10.00  8.00 
 
РАЗДЕЛ ІX 
Такси за гробни места 
-По чл.120 (1) За ползване на гробни места 
над 8 години се заплащат такси,както следва  
1.до 15 години 
за І зона      10.00  10.00-20.00  10.00 
за ІІ зона      8.00  8.00-18.00  8.00 
за ІІІ зона      5.00  5.00-10.00  5.00 
2.за вечни времена-таксите по т.1 увеличени 
5 пъти 
за І зона      50.00  50.00-100.00  50.00 
за ІІ зона      40.00  40.00-90.00  40.00 
за ІІІ зона      25.00  25.00-50.00  25.00 
3.за ползване на семейни гробни места: 
а/за 10 години и за всеки следващи 10 години 
за І зона      20.00  20.00-30.00  20.00 
за ІІ зона      15.00  15.00-25.00  15.00 
за ІІІ зона      12.00  12.00-20.00  12.00 
б/за вечни времена-таксите по буква “а” 
увеличени 5 пъти,както следва: 
за І зона      100.00  100.00-300.00  100.00 
за ІІ зона      75.00  75.00-125.00  75.00 
за ІІІ зона      60.00  60.00-100.00  60.00 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                        /д-р Д.Лаловска/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


