
 
 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОбС ЕЛИН ПЕЛИН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
ИД Кмет на Община Елин Пелин 

 

 

Относно: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин. 

 

Във връзка с изменение на чл. 52, ал. 1, т.3 от Закона за водите, в 

частта Разрешителни с компетентен орган за издаването им, Кмета на 

община Елин Пелин:  

 

 Предлагам, Общински съвет Елин Пелин да вземе следното решение: 

Да се извърши изменение в Приложение № 4 - За извършване на други 

услуги от звено „Екология”, към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Елин Пелин, а именно включване на следните административни 

услуги: 

Издаване на „Разрешително за водовземане от повърхностен воден 

обект и подземни води” – включително язовири, микроязовири и 

минерални води – публична общинска собственост, както и от находища 

на минерални води – изключителна държавна собственост, които са 

предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините. 

такса 250лв., срок на изпълнение 100 дни. 

Продължаване срока на „Разрешително за водовземане от 

повърхностен воден обект и подземни води” 

такса 100лв, срок на изпълнение 100 дни 

Изменение и/или допълнение на „Разрешително за водовземане от 

повърхностен воден обект и подземни води” 

такса 130 лв., срок на изпълнение 100 дни 

 

Издаване на „Разрешително за ползване на воден обект – публична 

общинска собственост”, с изключение на разрешителните по чл.46, 

ал.1, т.3 от Закона за водите 

такса 250лв., срок на изпълнение 100 дни. 



Продължаване срока на „Разрешително за ползване на воден обект – 

публична общинска собственост” 

такса 100лв, срок на изпълнение 100 дни 

Изменение и/или допълнение на „Разрешително за ползване на воден 

обект – публична общинска собственост” 

такса 130 лв., срок на изпълнение 100 дни 

 

       

С уважение, 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

ИД Кмет на Община Елин Пелин 

Съгласно Решение на ОбС № 1533/29.09.2011г. 

 

Изготвил: 

М. Цонева 

Мл. експерт „Екология” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
гр.Елин Пелин , пл. "Независимост" №1, 

тел: 0725/68620, факс 0725/60200 

ob_elin_pelin@abv.bg 

www.elinpelin.org 

 
 

 

 

 


