
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 163 / 28.12.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 28.12.2017 г. 

 

Относно: Изменение в Приложение № 6 към 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 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси; чл. 8, чл. 

26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове; чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от 

Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Променя размера на таксите, определени в Приложение № 6 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена, както следва: 

За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски 

територии, общинска и частна собственост: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

КРАЙНА 

ЦЕНА 

1 2 3 4 

4. 

За ценни дървесни видове (орех, 

череша, черница, кестен и др.) и за 

повече от 5 бр. дървета 

 

чл. 32, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗОСИ  

30,00 лв. 

5. За всички останали случаи  18,00 лв. 

 

 

 

 

 



 

 

Издаване на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина, добита извън 

горски територии, общинска и частна собственост се плащат 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 
Мярка 

КРАЙНА 

ЦЕНА 

1  3 4 5 

6. 

Иглолистни и 

широколистни дървени 

материали 

чл. 207 от ЗГ 

чл. 211, ал. 4 от ЗГ 

  

6.1. едра строителна дървесина куб. м. 1,80 лв. 

6.2. средна строителна дървесина куб. м. 2,00 лв. 

6.3. дребна строителна дървесина куб. м. 2,00 лв. 

6.4. дърва за огрев куб. м. 2,40 лв. 

6.5. 

превозен билет товарен 

автомоб

ил 

1,50 лв. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


