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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 14 / 21.12.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 21.12.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

 

 

I. С изменението на Закона за общинската собственост (обн. ДВ бр.15/ 2011 г.) в 

чл. 62, ал. 4 е предвидено да се издават удостоверения както следва: 

- за наличие или липса на акт за общинска собственост; 

- за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността; 

- за това, че имотът е отписан от книгите за имотите общинска собственост.  

За издаването на удостоверенията се заплащат такси в размер, определени от 

общинския съвет. 

Във връзка с това, предлагам  да се допълни  Приложение № 1 към чл. 51 от 

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

територията на община Елена, както следва: 

4а. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска 

собственост 

4б. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността 

4в. Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от книгите за имотите 

общинска собственост 

ІІ. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Елена не са определени цени за ползване на имоти 

общинска собственост - „Зала в бивш Синдикален дом” и „Зала за обществени 

мероприятия в с.Майско”, а има определен интерес към ползването им, включително 

от лица и организации, които не са на бюджетна издръжка.  

Във връзка с това, предлагам да се допълни Приложение № 1 към чл. 51 от 

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

територията на община Елена, както следва: 

20а.  Ползване на Зала в бивш Синдикален дом 

20б.  Ползване на Зала за обществени мероприятия в с.Майско 



С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
Допълва Приложение № 1 към чл. 51 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги,  както следва: 

 

№ по 

ред 

Видове услуги предоставяни 

от Община Елена 

Досегашен 

размер 

Нов 

размер 
ДДС 

4а. 

(решение 

№ ..........) 

Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на акт за общинска собственост 
няма 8,00 лв. не 

4б. 

(решение 

№ ..........) 

Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на претенции за възстановяване на 

собствеността 

няма 8,00 лв. не 

4в. 

(решение 

№ ..........) 

Издаване на удостоверение, че имотът е 

отписан от книгите за имотите общинска 

собственост 

няма 8,00 лв. не 

 

20а. 

(решение 

№ ..........) 

Ползване на Зала в бивш Синдикален дом няма 
15.00 

лв. / час 
да 

20б. 

(решение 

№ ..........) 

Ползване на Зала за обществени 

мероприятия в с.Майско 
няма 

10.00 

лв. / час 
да 

 
 

 

 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


