СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общински съвет Якимово:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2015 г.
до 31.12.2015 г. – 14 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 127 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр.
1. Със Заповед № АК-04-1/05.01.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
436/23.12.2014 г. С посоченото решение е допълнена Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово. С
допълненията са въведени такси за технически услуги за: учредяване на право на
прокарване от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; право на
преминаване през чужди поземлени имоти; осигуряване на достъп в недвижим имот.
Правото на преминаване и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти се учредява,
когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго
техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета. Цената
на учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ от комисия и се заплаща
преди издаване на заповедта на кмета и е недопустимо да е предварително фиксирана, та
било и в нормативен текст. Още по-малко е уместно да се смесва цена на ограничено
вещно право върху поземлен имот с такса за услуга, предоставяна от общинската
администрация. Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 443/22.01.2015
г.
2. Със Заповед № АК-04-17/25.02.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
452/16.02.2015 г. С посоченото решение са определени промилите, формиращи такса
битови отпадъци през 2015 г. Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ, когато до края на
предходната година общинския съвет не е определил размер на таксата за битови
отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31
декември на предходната година. Подобна промяна е недопустима до края на текущата
финансова година и на основание забраната, въведена с чл. 68 от ЗМДТ: не се допускат
изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за
битови отпадъци в течение на годината.
Решението не е отменено в срок и е оспорено пред Административен съд Монтана
със Заповед № АК-04-21/20.03.2015 г. Образуваното производство по адм. дело №
162/2015 г. е прекратено с определение, тъй като преди първото по делото заседание
оспорения акт е отменен от общинският съвет с Решение № 467/25.03.2015 г.

