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Приложение № 8. ДРУГИ УСЛУГИ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
СРОК ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ 
КРАЙНА ЦЕНА 

1 2 3 5 

Услуги от общ характер   

1. Издаване на удостоверение или служебна бележка, 
извън случаите по останалите приложения. 

3 дни 5.00 лв. 

2. Издаване на заверено препис-извлечение от решения, 
протоколи, заповеди, актове, договори и др., за 
страница, извън случаите по останалите приложения. 

3 дни 2.00 лв. 

3. Копирни услуги, за страница А4   

3.1. Черно-бяло  0.24 лв. 

3.2. Цветно  1.20 лв. 

4. Разпечатка на документи, за страница А4   

4.1. Черно-бяло  0.36 лв. 

4.2. Цветно  1.80 лв. 

5. Ламиниране на документи, за страница А4  1.20 лв. 

6. Сканиране на документи, за страница А4  1.20 лв. 

7. Ползване на автомобили, собственост на община 

Елена 

 
 

7.1.  лек автомобил на км.  1.20 лв. 

7.2.  лекотоварен автомобил на км.  1.80 лв. 

7.3. За  ползване  на автовишка /Щаер/   

7.3.1. На територията на града на час  30.00 лв. 

7.3.2. Извън територията на града 

 

2.40лв./км.+ 30 лв. на 

час 
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Услуги със специфичен характер 

  

8. Издаване  на  удостоверение за изплатени задължения 
по договори, по които Община Елена е 
продавач/наемодател 

14 дни 6.00 лв. 

9. За регистрация на кучета 14 дни 5.00 лв. 

10. За заверка на молба-декларация за земеделски 

производител 
14 дни 1.00 лв. 

11. За издаване на разрешително за таксиметров превоз 

на пътници 
7 дни 25.00 лв. 

12. За заверка на пътен лист за изпълнение на случаен 

превоз на пътници 
14 дни 6.00 лв. 

13. Заверка на регистър на търговци, търгуващи с черни и 

цветни метали 
14 дни 25.00 лв. 

14. Съгласуване  на работно време на търговски обект 14 дни 10.00 лв. 

15 Издаване на документи от емлячните регистри за 

земеделска и горска собственост 
14 дни 5.00 лв. 

16. Заверяване на анкетни карти на земеделски 

производители 
14 дни 3.00 лв. 

17. За издаване на разрешение от кмета на Община Елена 

за депониране на строителни отпадъци на депото за 

ТБО, на куб.м. 

14 дни 5.00 лв. 

18.  Разглеждане на молби за наемане на земеделски земи 

до 10 дка 
30 дни 2.00 лв. на имот 

19.  Оглед на имущество, общинска собственост, в 

присъствие на служител/и на Община Елена 
14 дни 12.00 лв. 

20. Ползване на пленарната зала на общината - 100 места, 

за час 
  

20.1. През летния период (01.04 – 31.10)  24.00 лв. 

20.2. През зимния период (01.11 – 31.03)  36.00 лв. 
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 21. Ползване на конферентната зала на общината - 30 

места, за час 
 

 

21.1. През летния период (01.04 – 31.10)  18.00 лв. 

21.2. През зимния период (01.11 – 31.03)  27.00 лв. 

22. Ползване на заседателната зала на общината -20 

места, за час 
 

 

22.1. През летния период (01.04 – 31.10)  12.00 лв. 

22.2. През зимния период (01.11 – 31.03)  18.00 лв. 

23. Ползване  на  други  помещения  в  сгради общинска 

собственост 
 

 

23.1. През летния период (01.04 – 31.10) 
 

0.36 лв. на кв.м. на 

ден 

23.2. През зимния период (01.11 – 31.03) 
 

0.50 лв. на кв.м. на 

ден 

24. Ползване на зала в бивш Синдикален дом   

24.1. През летния период (01.04 – 31.10)  30.00 лв./час 

24.2. През зимния период (01.11 – 31.03)  40.00 лв./час 

25. Ползване на Зала за обществени мероприятия в 

с.Майско 
 

 

25.1. През летния период (01.04 – 31.10)  20.00 лв./час 

25.2. През зимния период (01.11 – 31.03)  25.00 лв./час 

26. Ползване на озвучаване, за час  30.00 лв. 

27. Ползване на флипчарт, екран, мултимедиен проектор, 

лаптоп и друго оборудване, за час (за всяко отделно) 
 

6.00 лв. 


