
 

 

 
ОБЩИНА ЯКИМОВО,  ОБЛАСТ МОНТАНА 

ЯКИМОВО  3640                                            Факс / Тел. 09742 / 99 00 
ул. “Европа” № 8                                          0882 99 19 00 

                              qkimovo@net-surf.net                      

 

 

До: Г-н Стилиян Мл. Кирилов 

Председател на ОбС Якимово 

           

  

Докладна записка 

от д-р Георги Миланов Георгиев – кмет на община Якимово 

 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

          Предлагам на Вашето внимание да обсъдите и вземете решение, за 

допълнение на „Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Якимово”.  

                 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 7  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, съгласно тарифа на таксите Приета с ПМС № 154 от 

28.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000  г.,  в  сила  от  1.01.2001  г.,  изм.  и  

доп., бр.  97  от  13.11.2001  г.,  в  сила  от  13.11.2001  г.,  бр.  11  от  10.02.2004  

г.,  в  сила  от  10.02.2004  г.,  отм.,  бр.  50  от 1.07.2011 г., в сила от 1.01.2012 г. 

Общински съвет  

 

РЕШИ: 

Допълва наредбата  

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Якимово 

............................................... 

Чл. 32А: Такси за технически услуги, които се извършват от Общината за други 

изрично предвидени в ЗУТ случаи: 

 

ал.1. Право на преминаване през общински поземлени имоти по чл.192, ал.3 от 

ЗУТ се учредява със заповед на Кмета на Общината като за цената на правото на 

преминаване се събира такса от 2,00лв. на кв.м от площта засегната от 

учреденото правото на преминаване, но не по-малко от 20,00лв. 

 

ал.2. Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по чл.193, ал.4 
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от ЗУТ се учредява със заповед на Кмета на Общината като за цената на правото 

на преминаване се събира такса от 2,00лв. на кв.м от площта засегната от 

учреденото правото на преминаване, но не по-малко от 20,00лв. 

 

ал.3. Осигуряване на свободен достъп по чл.194 от ЗУТ през общински 

поземлени имоти се събира такса от 2,00лв. на кв.м от площта засегната от 

учреденото правото на преминаване, но не по-малко от 20,00лв. 

............................................... 

Чл. 44 А (1) За издаване на разрешение от Кмета на Общината се събира такса 

както следва: 

1. за ползване на воден обект – 0,001 лв / м
2
. 

2. за водовземане от воден обект – 0,0005 лв / м
3
. 

(2) За продължаване срока на разрешението по ал. 1 се събира такса от 100.00 лв. 

(3) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейности 

по ал. 1 се събира такса от 130.00 лв. 

(4) Таксите по ал. 1. ал. 2 и ал. 3 се събират при предявяване на искането за 

предоставяне на услугата. 

(5) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се 

възстановява. 

 

 

 

 

 

С уважение:........................................... 

                    /д-р Георги М. Георгиев/ 

                    Кмет на община Якимово 

 
 

 


