
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 850 
  
Взето с Протокол №54  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 29.10.2014г. 

 
Относно : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община 
Септември 
 

В общинска администрация е постъпило Искане вх. № 2600-847/05.09.2014г. от 
“ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, относно преразглеждане размера на 
депозита, който се плаща от елекроразпределителното дружество при разкопаване на 
улични и тротоарни настилки. Съгласно чл.38, т.26А от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Септември депозитът е в размер на 100лв. на кв.м. В искането си “ЕВН България 
Електроразпределение” ЕАД посочват, че до момента при изпълнение на 
инвестиционните си  проекти заплащат на общината необходимите  депозити при 
извършване на строително-монтажни работи, с цел гаранция за качествено изпълнени 
дейности, като акцента на проектите им е сигурността и качествено електрозахранване 
на клиентите-жители на община Септември. Приемането в експлоатация на обекти, 
изграждани от “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД се извършва по реда на 
ЗУТ със съответната приемателна комисия, в която участват всички заинтересовани 
страни и е недопустимо въвеждането на обект в експлоатация без възстановени 
тротоарни и асфалтови настилки. Поради  високата стойност на депозитите, същите 
представляват голяма финансова тежест при осъществяването на проектите и 
електроразпределителното дружество моли утвърдената цена на депозита да бъде 
преразгледана.  

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината 
Петър  Атанасов Бошев, и на основание чл. 21, ал1, т.7 от ЗМСМА и след станалите 
разисквания, 

                                                Р Е Ш И : 
1. Да се измени и допълни Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Септември , както следва : 

В чл.38 т.26А текста “100.00 лв. /сто лева/ на кв.м.” се заличава и се 
допълва 35,00лв./тридесет и пет лева/ на кв.м. 
 2. Възлага на Кмета на община Септември да организира изпълнението 
на решението. 

 
Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                       14  
Гласували:             14 
“ЗА”          13 
“ПРОТИВ”            0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                     1 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


