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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
 

№ 4 
 

Днес 30.12.2003 г. от 14.15 часа в голямата зала на Община Елена се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на 
заседанието участие взеха 16 общински съветници от общо 17, като отсъства 
общинския съветник инж.Дилян Млъзев. От Общинска администрация участие 
взеха:  кмета на общината Сашо Топалов, Валентина Мирчева – заместник кмет, 
Стефан Гавраилов – директор на дирекция “Специализирана администрация”, 
Йордан Василев – главен специалист “Здравеопазване, социални дейности и 
работа с малцинствата”, Елка Николова – началник отдел “ОИФ”, Аделина 
Стоянчева – главен инспектор “Екология”, Стоян Пенков – кмет на с.Константин, 
Стефан Няголов – кмет на с.Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с.Майско, Назифе 
Кямилова – кмет на с.Каменари, Христо Костадинов – кметски наместник 
с.Марян, Иван Ганчев – представител на фирма “Чистота” ЕООД гр.Пловдив и 
граждани. 

Преди откриване на заседанието председателят на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев призова общинските съветници и всички присъстващи в залата с 
едноминутно мълчание да почетат паметта на петимата военнослужещи, 
загинали в Кербала. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като  
констатира необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2 
от ЗМСМА откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 
13 общински съветника.  

Председателят на Общински съвет 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 промяна на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите. 
        Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и 
разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади алеи и други, предназначени за обществено ползване в Община Елена 
и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2004 г.   
        Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна на бюджета на Община Елена за 2003 
година. 

       Вн.:Кмета на общината 
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 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения Проекта за дневен ред. 
 Изказвания по Проекта за дневен ред не бяха направени. 
 В залата присъстват 13 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за 
дневен ред: 
  
“ЗА” – 13, “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 промяна на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите. 
        Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и 
разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, 
площади алеи и други, предназначени за обществено ползване в Община Елена 
и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2004 г.   
        Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна на бюджета на Община Елена за 2003 
година. 

       Вн.:Кмета на общината 
 
В залата влязоха общинските съветници д-р Даниела Лаловска и инж.Иван 

Маринов. Присъстват 15 общински съветника. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за промяна на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите. Във връзка с внесеното предложение  г-н Топалов се мотивира, че тази 
промяна в Наредбата се налага, поради изменението на Закона за местните 
данъци и такси. 

Дадена бе думата за изказване на: 
Лазар Костов – общински съветник: Уважаеми г- н председател, уважаеми дами и 
господа общински съветници, уважаеми г-н кмет, предлагам на Общинския съвет 
предложението на  кмета  на   общината за промяна в Наредбата в раздел Такса 
битови отпадъци да се отхвърли от днешното заседание и да се създаде 
временна комисия, която да подготви раздела Такса битови отпадъци. Мотивите 
ми са, че в един имот,масивна сграда с един обитател според данъчната оценка 
на имота плаща повече такса смет, отколкото например в паянтова сграда, 
където живеят пет обитатели и плащат по-малко такса битови отпадъци  .    Има  
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собственици, гледащи животни, които също плащат по-малко. Населението не 
получава еднаква услуга, тъй като на места имаме два пъти сметосъбиране, на 
други места три, на отделни райони имаме метачи, има измиване на улици и 
според мен при по-малка събираемост на сметта да се плаща по-малка   такса. 
Домакинствата с един член да плащат по малка такса с един промил по-нисък от 
тези, които са с повече членове на домакинство. Друго например, жители, които 
не са жители на общината, а имат вили тук им се явява втори имот, нека и те да 
плащат такса смет. Всяка събота и неделя пристигат собствениците на вили и 
всички виждат производството на голямо количество смет, като давам пример за 
Багалевци. Предлагам да се състави временна комисия, която да изработи нова 
наредба за определяне на такса смет. 
 В залата влезе общинският съветник Красимир Николов. 
 Присъстват 16 общински съветника. 
 Други изказвания по внесеното предложение не постъпиха. 
 Дадена бе думата за отговор на: 
Сашо Топалов – кмет на общината: Съгласен съм с изразеното мнение на г-н 
Костов, но отговорно мога да кажа, че местното законодателство е 
несправедливо. На основание чл.22 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ Общинският съвет 
приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги, където в чл.20 и чл.21 от ЗМДТ се казва, че размерът на таксата за 
граждани се определя в промили върху данъчната оценка на недвижимите 
имоти, а за фирмите според количеството на битовите отпадъци за подалите 
декларации по местонахождението на имота до 30 ноември на предходната 
година, което е равно на обема на декларираните съдове, а когато не са 
подадени декларации в срок, или не са декларирали броя и вида на съдовете за 
битови отпадъци, те заплащат годишна такса върху данъчната оценка по чл.21 
от ЗМДТ. Няма законово основание за необитаван имот да се заплаща такса 
смет. В чл.71 от ЗМДТ се цитира - не се събира такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване в населените места, където услугата не се предоставя на 
общината и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места, където услугата не се предоставя на общината. Първо трябва 
да актуализираме Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите и второ трябва да определим размера на таксата смет, 
което е нормативно регламентирано. Не приемам предложението  да не бъде 
разгледано това предложение на днешното заседание. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението, 
направено от общинския съветник г-н Лазар Костов за отхвърляне на проекта за  
решение на предложението за промяна на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите: 
 
“ЗА” – 4, “ПРОТИВ” – 10, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Не се приема. 
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 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване проекта за 
решение на предложението за промяна на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите: 
 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 4, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №11/30.12.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите 

 
  На основание чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за местните 
данъци и такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, в частта й Такса битови отпадъци, както следва: 

Досегашният чл.14 става чл.14, ал.1. 
Създават се нови ал.2 и ал.3 на чл.14 със следното съдържание: 
Ал.2 Границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и 

честотата на сметосъбиране и сметоизвозване се определят със заповед на кмета 
на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година. 

Ал.3 За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения. 
  Чл.15 става чл.15, ал.1. 

Чл.16 става чл.15, ал.2. 
Създава се нов чл.16 със следното съдържание :  
Чл.16, ал.1 Размерът на таксата за граждани се определя в промили: 
1. Върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.20 от ЗМДТ. 
Ал.2 Размерът на таксата за юридически лица се определя: 
1. В левове според количеството на битовите отпадъци за лицата подали 

декларация в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота 
до 30 ноември на предходната година. 

Количеството битови отпадъци за лицата подали декларации в срок до 
30.11.2003 г., за 2004 година е равно на обема на декларираните съдове. 

2. Когато лицата не са подали декларация в срок, или не са декларирали 
действителния брой и вид на използваните съдове за битови отпадъци, те 
заплащат годишната такса върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ. 
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3. При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на 

битовите отпадъци се включват разходите по чл.15, ал.2,т.1, 2 и 3. 
4. Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места се определя в левове върху данъчната оценка по 
чл.21 от ЗМДТ. 

Ал.3 /в сила до 01.01.2005 година/ Таксата се събира от данъчната 
администрация. 

Чл.17 става чл.17, ал.1. 
Чл.18 се променя на чл.17, ал.2.  
Създава се нов чл.18: 
Чл.18, ал.1 Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет 

начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на 
годината. 

Ал.2 Не се събира такса за: 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, където услугата 

не се предоставя от общината. 
2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места, където услугата не се предоставя от общината. 
 
 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 
кмета на общината г-н Сашо Топалов, който запозна присъстващите с 
предложението за одобряване план-сметка за приходите и разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади алеи и други, 
предназначени за обществено ползване в Община Елена и определяне размера 
на таксата за битови отпадъци за 2004 г. Г-н Топалов допълни, че на практика се 
предлага таксата смет, приета през 2003 г. да бъде запазена както за 
населението, така и за фирмите за 2004 г. 
 Изказвания не бяха направени. 
 В залата присъстват 16 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на 
гласуване предложението за одобряване план-сметка за приходите и разходите 
за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, 
поддържане на депа, почистване на улични платна, площади алеи и други, 
предназначени за обществено ползване в Община Елена и определяне размера 
на таксата за битови отпадъци за 2004 г. : 
 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №12/30.12.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване план – сметка за приходите и  разходите за 
осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на ТБО, поддържане на депа, почистване на 
улични платна, площади, алеи и други, предназначени за 
обществено ползване в Община Елена и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2004 година 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1; чл.15, 
ал.2 и чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И : 
 

1.На основание чл.15, ал.2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Елена Общински съвет одобрява план – сметка за необходимите приходи и  
разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и 
почистване на териториите за обществено ползване през 2004 г., съгласно  
Приложение №1. 

2.На основание чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Наредбата Общински съвет 
определя промила /размера/ на таксата за битови отпадъци за 2004 г. по 
населени места от общината, съгласно  Приложение №2. 

3.На основание чл.16, ал.2, т.1 от Наредбата Общински съвет определя 
размер на таксата за битови отпадъци в левове на кубичен метър битов 
отпадък 11,10 лв./м3, в което са включени събиране на битови отпадъци и 
транспортирането им до депата и обезвреждане на битовите отпадъци. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за принципно 
съгласие за промяна на бюджета на Община Елена за 2003 година. Г-н Топалов 
поднесе своите извинения на общинските съветници, че предложението за 
промяната на бюджета за 2003 г. е предоставено непосредствено преди 
заседанието, поради приключването на бюджетната година днес. Кметът на 
общината допълни, че в приключилата бюджетна година има промени, които ще 
бъдат предоставени на общинските съветници в отчета за изпълнение на 
бюджета за 2003 г. 

Изказвания по внесеното предложение не бяха направени. 
В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 

за принципно съгласие за промяна на бюджета на Община Елена за 2003 година: 
 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №13/30.12.2003 г. 

 
ОТНОСНО: Принципно съгласие за промяна на бюджета за 2003 г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските 

бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
  

Р Е Ш И : 
1.Дава съгласие от бюджета за 2003 г. да се изплати работната заплата за 

месец декември 2003 г. заедно с полагащите се осигурителни плащания. Възлага 
на кмета на Община Елена да извърши необходимите корекции на бюджета.  

2.Дава съгласие  да се прехвърлят до 7000 лв. извършени разходи  от 
дейност Общинска администрация – “държавна дейност” дофинансирана с 
общински приходи в  дейност Общинска администрация – “държавна дейност”. 

3.Дава съгласие да се прехвърлят до 4014 лв. извършени разходи от 
дейност Детска ясла – “държавна дейност” дофинансирана с общински приходи в 
дейност Детска ясла – “държавна дейност”. 

4.Да се предостави субсидия 350 лв. на читалище с.Марян. 
5.От остатъка на помощите по решение на Общински съвет от дейност 

Общинска администрация да се изплати помощ от 100 лв. на родителите  на 
ранения в Ирак  старшина Стефан Станчев Димов от с.Константин. 

6.Приема промени между подпараграфите в първоначалния план на 
неданъчните приходи, съгласно Приложение №1, без да се изменя общия размер 
на неданъчните приходи. 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев закри заседанието в 
15.00 часа, като пожела на всички весели Новогодишни празници. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико Търново и 
Районна прокуратура - Елена за сведение. 
 
 
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
          /С.Кънчев/  

Изготвил протокола 
Технически сътрудник:  

    /Б.Лазарова/ 


