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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 2  

 
Днес 17 октомври 2014 г. от 16:00 часа в гр.Хисаря се проведе заседание на 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 11 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха: г-н Йордан Йорданов, г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев, г-жа Снежана 

Капинчева, г-жа Анастасия Тонева-Пеева и г-жа Стефка Костадинова. От Общинска 

администрация участие взе кмета на общината инж.Дилян Млъзев. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като 

констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 изменение в Наредбата за определяна размера на местните 

данъци на територията на община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 11,  “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 изменение в Наредбата за определяна размера на местните 

данъци на територията на община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

изменение в Наредбата за определяна размера на местните данъци на територията на 

община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

изменение в Наредбата за определяна размера на местните данъци на територията на 

община Елена, като уточни, че изменението се налага във връзка с настъпили 
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законодателни промени в Закона за туризма, с който се отменя действалия до този момент 

едноименен закон и се правят съответни промени в други нормативни актове. Една от тези 

промени, според §16 от Преходните и заключителни разпоредби на новоприетия закон, се 

отнася до чл.61т от Закона за местните данъци и такси, в който думите „по чл.10, ал.2“ се 

заменят с „по чл.11, ал.2“. Действащата редакция на чл.56 от Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Елена е: „Приходите от 

туристическия данък се разходват за мероприятия по чл.10, ал.2 от Закона за туризма“. 

Този текст е съобразен с действалия към момента на приемането на Наредбата Закон за 

местните данъци и такси. С оглед привеждането на Наредбата в съответствие с новата 

редакция на Закона, е необходимо в нея да се направи кореспондиращо изменение. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложение за изменение в Наредбата за определяна размера на местните 

данъци на територията на община Елена: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 111 / 17.10.2014 г. 

 

Относно: Изменение 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 Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с §16 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за туризма (обн. ДВ, бр. 30 / 26.03.2013 г. ) и чл. 61т от Закона за местните данъци 

и такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя чл.56 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, като същият придобива следната редакция: 

 

Чл.56. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 

2 от Закона за туризма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н 

Валентин Гуцов закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:30 часа. 

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

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

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова 

Гл.специалист“АТО“на ОбС 


