
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  
 

№ 25/21.12.1999 г. 
 

ПРОТОКОЛ №4/21.12.1999 г. 
 
ОТНОСНО: Определяне цени на услуги, предоставяни от Община 
Елена, които не са фиксирани в Закона за местните данъци и такси 
 
 
На основание чл.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.І, т.7 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
1.Определя цени на услуги, предоставяни от Община Елена, нефиксирани в 

Закона за местните данъци и такси, както следва: 
 
 
№ Наименование    Досегашен размер  Размер на 
по       приет с Реш.№36 от  таксата от 
ред       28.04.1998 г. на ОбС  1.01.2000 г. 
І.Частични изменения на общи  
Градоустройствени планове,квартално- 
застроителни разработки,обекти на  
рекламата,разглеждане от архитектурно 
-градоустройствената комисия при  
общината,съгласуване и одобряване от 
гл.архитект: 
1.За частично изменение на застроителния 
план,КЗСП и КЗР: 
-за парцел       20 лв.   20 лв. 
-за повече от един парцел-на парцел по   10 лв.   15 лв. 
 но не повече от     50 лв.   50 лв. 
2.За частично изменение на регулационния план: 
-във връзка с чл.32,ал.1,т.2 от ЗТСУ/след 
поправка на кадастралния план/ на парцел  4 лв.   5 лв. 
-във връзка с чл.32,ал.2 от ЗТСУ/по взаимно 
съгласие/ на парцел      4 лв.   5 лв. 
-във връзка с всички останали случаи, 
предвидени в разпоредбите на ЗТСУ на парцел  6 лв.   6 лв. 
3.За преписка за промяна на предназначение 
за земеделска земя      120 лв.  150 лв. 
4.Съгласуване на проекти 
-за жилищни сгради до три етажа    10 лв.   10 лв. 
-за обществени и производствени сгради   30 лв.   50 лв. 



-за частично изменение на ЗРП,КЗСП, 
проекти за рекламата и др.     8 лв.   10 лв. 
-за обекти на транспортното обслужване   10 лв.   10 лв. 
-за линейни обекти      0.50 лв.  1 лв. 
5.За повторно подаване на молби,жалби, по 
които има поставено административно 
решение       3 лв.   3 лв. 
6.За заявено писмено искане или жалба за 
оглед на място и изготвяне на становище: 
-за града       5 лв.   5 лв. 
-за селата       10 лв.   10 лв. 
7.По Наредба №6 за разрешаване ползването 
на строежите в РБ: 
-за становище      20 лв.   25 лв. 
8.Нивелации: 
-площна       0.15 лв./км.м.  0.20 лв./кв.м. 
-височина на точка      2.50 лв.  2.50 лв. 
9.Оглед на място и оценка по Наредба №1 от 
1993 г. за опазване на озеленените площи и 
декоративна растителност: 
-за града       3 лв.   5 лв. 
-за селата       10 лв.   10 лв. 
10.За разширения за прокопаване на уличното 
платно-0.2% от стойността на СМР за  
възстановяване на уличната настилка 
11.При желание на клиента и възможност за 
експресна услуга, цените на услугите по т.1 и 
т.10 да се събират в двоен размер 
12.За ползване на тротоари,площади и  
улични платна и други общински терени за 
разполагане на дърва за огрев след изтичане 
на 14 дни от доставката им се събира такса в 
размер на       0.20лв./кв.м.  0.50лв./кв.м. 
Таксата да се заплаща при издаване на резреше- за месец  за месец- 
ние за ползване на съответния общински терен     І зона и 
Административно-техническите услуги на      0.40 лв./кв.м. 
Граждани да се извършват след заплащане на     за месец-ІІ з.  
всички касаещи ги глоби и такси,дължими към 
общината , във връзка с дейността на отдел “СИ”. 
Цената на услугите по т.1 до 12 т. се заплащат в 
отдел “СИ” срещу издаване на квитанция. 
Отдел “СИ” внася сумите всяка седмица в касата 
на Общинска администрация. 
ІІ.За издаване на служебни бележки на физически 
и юридически лица от общинската администрация: 
-на физически лица      0.50 лв.  0.50 лв. 
-юридически лица      1.00 лв.  2.00 лв. 
Цената на услугата да се заплаща срещу издаване 
на квитанция в отдел “СИ” или спец.”АПОН и гражданско 
състояние” .Длъжностните лица от отдел “СИ” и спец. 
“АПОН и гражданско състояние” внасят сумите всяка седмица   



в касата на Общинска администрация. 
ІІІ.Такси, които се събират за ползване на 
Местния радиовъзел 
1.За услуги,извършвани от местния радиовъзел 
да се събират такси за всяка започната минута   
в размер на: 
-за съобщения      0.56 лв.  0.60 лв. 
-текстов поздрав      0.56 лв.  0.80 лв. 
-за съобщение с рекламна цел    1.11 лв.  1.50 лв. 
-за реклама       1.66 лв.  2.00 лв. 
2.Определя случаите,когато не се събира такси 
за услуги по местния радиовъзел: 
-за съобщения от общината,организации,издържани 
от общинския бюджет,ОбС,кметствата, ОбС за отбрана 
и ПК за защита на населението при бедствия,аварии и 
катастрофи в общината; 
-за съобщения от експлоатационните поделения но 
Енергоснабдяване,ВиК,ТВД,юридически и физически 
Лица,осъществяващи транспортна и търговска дейност, 
Във връзка с въвеждане на временни ограничителни  
Режими,свързани с тяхната дейност;        -
траурните съобщения; 
-за прояви с благотворителна цел. 
3.Кметът на общината и председателя на ОбС имат 
право на безплатно програмно време по тяхно 
искане за изпълнение на правомощията и задълженията 
 им,съгласно ЗМСМА и др.закони и актове на МС. 
4.Политическите партии и коалиции заплащат ефирно време 
по т.ІІІ.1. от настоящото решение за съобщения и др.изявления, с 
изключение на предизборните кампании,когато медийните услуги 
са регламентирани с избирателните закони. 
ІV.Такси,които се събират в централната общинска  
Библиотека: 
1.Годишни такси за записване на читатели: 
-за деца до 10 г.      0.50 лв.  безплатно 
-за ученици над 10 г.     0.80 лв.  1.00 лв. 
-за възрастни читатели     1.00 лв.  2.00 лв. 
-за пенсионери      1.00 лв.  0.80 лв. 
-за инвалиди       безплатно  безплатно 
2.Такси за еднократно ползване на библиотеката 
и читалнята       0.30 лв.  0.40 лв. 
3.Пощенски разноски и глоби за събиране на 
книги и др.библиотечни документи от закъснели 
читатели: 
-за книги,получени по МЗС и тяхното връщане 
като пощенска пратка     0.30 лв.+  2.00 лв.+ 
        пощ.тарифа  пощ.тарифа 
-глоба за невърната в срок книга    0.10 лв. за  0.20 лв. за 
        всяка книга  всяка книга 
        на просрочен  на просрочен 
        месец   месец 



-предупредително писмо по образец   0.30 лв. +  0.40 лв. + 
        пощ.тар.  пощ.тар. 
-второ писмо с обратна разписка    0.50 лв. +  0.80 лв. + 
        пощ.тар.  пощ.тар. 
-закъснели читатели от предходни години  съответната  год.такса 
        год.такса  х 2 
V.Такси, които се събират в Обреден дом-Елена 
1.За ритуали: 
-сватби       -   10.00 лв. 
-кръщенета          5.00 лв. 
VІ.Такси,които се събират от гражданското състояние 
При Община Елена,кметствата и кметските наместни- 
чества за адм.услуги 
1.Бланка за издаване на удостоверение за  
наследници       0.20лв.  0.20 лв. 
2.Бланка за издаване на удостоверение за  
идентичност на имената     0.50 лв.  0.50 лв. 
3.Бланка за издаване на удостоверение,че не 
е съставен акт за раждане или акт за смърт  0.50 лв.  0.50 лв. 
4.Бланка за издаване на дубликати на удосто- 
верение за раждане или за граждански брак,както и 
за повторно издаване на препис-извлечение от акт 
за смърт       0.20 лв.  0.20 лв. 
5.Бланка за издаване на удостоверение за  
бълг.гражданство      0.20 лв.  0.50 лв. 
6.Бланка за издаване на удостоверение за 
семейно положение      0.20 лв.  0.20 лв. 
7. Бланка за издаване на удостоверение за 
родствени връзки      -   0.50 лв. 
8.Бланка за заявление за постоянен адрес  -   0.30 лв. 
9.Бланка за заверка на покана-декларация 
за посещение на чужденец в РБ    -   0.50 лв. 
10.Бланка за заверка на покана-декларация 
за частно посещение в БР на лице,живеещо 
в чужбина,на което родителите или един от 
тях са от българска народност    0.20 лв.  0.50 лв. 
11.Бланка за легализация на документи по 
гражданско състояние за чужбина    0.50 лв.  1.50 лв. 
12.Бланки на всички видове други видове 
удостоверения по искане на граждани   0.50 лв.  0.50 лв. 
13.Бланки за преписи от документи   0.60 лв.  0.60 лв. 
Забележка:Таксите по т.ІІІ се заплащат в касата на Общинска администрация, таксите по 
т.ІV се внасят в Централната общинска библиотека гр.Елена,таксите по т.V в Обреден дом 
гр.Елена при длъжностното лице и по т.VІ се внасят при длъжностните лица в общината, 
кметствата и кметските наместничества. 
 
 
 

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


