
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ 

НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
И ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

На  основание  чл.  21,  ал.  2  от  ЗМСМА,  чл.  26,  ал.  2  и  чл.  28  от  Закона  за 
нормативните  актове  и  във  връзка  с  чл.  77  от  АПК,  предлагам  на  вниманието  на 
жителите на община Кричим в 14дневен срок, считано от 05.12.2011г., за обсъждане, 
представяне на становища, предложения и възражения, на: 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община 
Кричим, приета с Решение № 311, взето с протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински 
съвет – Кричим; 

2. Проект на предложение за определяне на такса битови отпадъци за 2012 г. на 
територията на община Кричим. 

І.  ПРОЕКТ  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  НАРЕДБАТА  ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Кричим е приета с Решение № 311, взето с протокол № 40 от 
29.01.2007  г.  на  Общински  съвет  при  община  Кричим.  Към  настоящия  момент  в 
основната си част текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското 
законодателство,  в  т.ч.  на  Закона  за  местните  данъци  и  такси.  Исканата  промяна  за 
изменение и допълнение на същата се изразява в следното: 

МОТИВИ:  С  въвеждането  на  предлаганите  изменения  ще  се  актуализират 
разпоредбите  на  местната  наредба,  така  че  да  се  създадат  реални  предпоставки  за 
облекчаване  режима  на  освобождаване  на  физическите  и  юридическите  лица  на 
територията  на  община  Кричим,  подали  декларации  по  чл.  16а  от  Наредбата  за 
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. 

Към  настоящия  момент  за  територията  на  община  Кричим  възниква  и 
необходимостта  за  посправедливо  и  ефективно  диференциране  на  таксите  в 
Приложение №  3,  т.  7.4.  според  вида  на  настилката  за  осъществяване  на  дейностите 
регламентирани  в  чл.  72  от  Закона  за  устройство  на  територията,  свързани  с 
разкопаване на улични и тротоарни настилки. 

Другата  искана  промяна  в  местната  наредба  е  продиктувана  от  приетите  през 
2011  г.  нови наредби произтичащи от  законодателните промени  в  Закона  за  храните: 
Наредба №  6/10.08.2011  г.  за  здравословното  хранене  на  децата  на  децата  от  3  до  7 
години в детските заведения, изд. от МЗ; Наредба № 9/16.09.2011 г.  за специфичните 
изисквания  към  безопасността  и  качеството  на  храните,  предлагани  в  детските 
заведения и училищата, изд. от МЗХ. Разпоредбите на посочените две наредби поставят 
нови  завишени  изисквания  към  качеството  на  предлаганите  храни  и  в  Обединените 
детски заведения на територията на община Кричим, което налага промяна в размера на 
присъствената такса на ден. 

Прилагането на актуализираната местна наредба не изисква финансов ресурс от 
страна на общината или заинтересованите лица, но в резултат се очаква да се повишат 
приходите в бюджета на общината, тъй като въвеждането на промяната ще доведе до



създаване  на  предпоставки  за  доброволно  изпълнение  на  задълженията  по  реда  на 
ЗМДТ. 

Изменението на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени  на  услуги  на  територията  на  община  Кричим    е  в  съответствие,  както  с 
националното, така и с правото на Европейския съюз. 

Приложение: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ: 

§ 1. изменя чл.18б ал. 2, както следва: 
Чл. 18б. (2) „Не се извършва освобождаване от такса по ал. 1, т. 1 и 2, когато 

имотът или част от него се ползва от собственик или ползвател през посочения в 
декларацията период или част от него, както и ако през декларирания период или 
част  от  него  в  имота  се  извършват  строителни  или  довършителни  работи.  В 
течение  на  годината  служителите  от  общинска  администрация  извършват  3 
периодични проверки на обстоятелствата декларирани по ал. 1, т. 1 и 2.” 

§ 2.  изменя чл.22, ал.1, т. 1, както следва: 
Чл. 22, ал. 1, т. 1 „Присъствена такса на ден в размер на 2,00 лв.;” 

§ 3. изменя чл.22, ал.3, както следва: 
Чл. 22, ал. 3 „За децата обхванати в 5годишните целодневни групи към ОДЗ 

на  територията  на  община  Кричим,  родителите  или  настойниците  заплащат 
присъствена такса на ден в размер на 1,60 лв.” 

§ 4. Приложение № 3, Таблица 1, т. 7.4 се допълва както следва: 

№ 
по ред 

ВИДОВЕ УСЛУГИ  ТАКСА 
/лева/ 

7.4   За издаване разрешение за строеж за 
разкопаване на улични и тротоарни 
настилки (чл. 72 от ЗУТ) 
 за тротоарни настилки за 1 кв.м. 

 за улични настилки за 1 л.м. 

20,00 лева 

30,00 лв/кв. м. депозит 

50,00 лв/л. м. депозит 

ІІ.  ПРОЕКТ  НА  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  РАЗМЕРА  НА  ТАКСА 
БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА  2012  ГОДИНА  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА 
КРИЧИМ. 

Ежегодно  в  законоустановения  срок  по  предложение  на  Кмета  на  общината, 
Общинският  съвет  определя  размера  на  такса  битови  отпадъци  при  спазване 
принципите на Закона за местните данъци и такси. 
МОТИВИ: В период на продължаваща икономическа и финансова криза, увеличаваща 
се  безработица,  задържане  на  заплатите  в  публичния  сектор,  с  изключение  на



минималната,  общинска  администрация  счита  за  нецелесъобразно  за  2012  г.  да  се 
повишава размера на такса битови отпадъци и да се запази действащия през 2011 г. На 
основание  направените  разчети  и  освободеният  финансов  ресурс  в  резултат  на 
приключилия лизинг за втората сметосъбираща кола, стана видно, че не е необходимо 
завишаване на промилите, което ще натовари допълнително бюджетите на гражданите 
и  фирмите.  Предвидените  по  плансметката  приходи  от  такса  битови  отпадъци  ще 
бъдат достатъчен  ресурс,  за  да  се покрие разликата  от  завишените отчисления по  чл. 
71е от Закона за управление на отпадъците, регламентирани с Постановление № 207 от 
16.09.2010  г.  на МС,  както  и  да  не  се  повлияе  качеството  на  предлаганата  услуга  по 
сметосъбиране  и  сметоизвозване  на  битови  отпадъци  до  регионалното  депо  в 
землището на с. Цалапица. 

Приложение:  ПРОЕКТ  НА  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ТАКСА 
БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА  2012  ГОДИНА  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА 
КРИЧИМ 

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  7  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация,  чл.  8,  чл.  62,  чл.  63,  чл.  64,  чл.  66,  ал.  1,  чл.  67 и  чл.69 от  Закона  за 
местните  данъци  и  такси,  чл.  14  –  чл.  18а  от  Наредба  за  определянето  и 
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община 
Кричим, Общински съвет – Кричим: 

І. Одобрява разходите в размер на 186 865 лв   към 30.11.2011 лв. за осъществяване на 
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване,  депониране и поддържане чистотата на 
териториите  за  обществено  ползване,  покривани  от  такса  битови  отпадъци  в  община 
Кричим, и разпределението им съгласно приложената плансметка. 

ІІ. Приема плансметка за приходите  /Приложение 1/ и разходите  /Приложение 2/  за 
2012 година на стойност  245 991 лв., свързани с: 

•  Осигуряване  на  съдове  за  съхраняване  на  битовите  отпадъци  –  контейнери, 
кофи; 

•  Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо за 
неопасни отпадъци за приемане и депониране; 

•  Таксата за приемане и депониране на битовите отпадъци на регионалното депо 
за неопасни отпадъци, в т.ч. отчисления по чл. 71а и чл. 71е от ЗУО; 

•  Почистване на уличните платна, площади и други територии, предназначени за 
обществено ползване. 

ІІІ. Определя размера на такса битови отпадъци за 2012 г. в левове според количеството 
и  броя  на  използваните  съдове  за  изхвърляне  на  битови  отпадъци,  при  честота  на 
извозване  определена  със  заповед №  РД  1500452  от  24.10.2011  година,  съгл.  чл.63, 
ал.2 от ЗМДТ: 

ІІІ.1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”при честота на 
извозване 2 пъти седмично: 

в строителни граници  извън строителни граници 
сметосъбиране и сметоизвозване  1 000  1 200 
поддържане чистотата на територии 

за обществено ползване 
2‰  2‰



ІІІ.2. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”: 

в строителни граници  извън строителни граници 
сметосъбиране и сметоизвозване  400  900 
поддържане чистотата на територии 

за обществено ползване 
2‰  2‰ 

ІV. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка 
ІІІ, или лицата по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация по чл. 18а, ал. 1 
и  ал.  2  на  същата  наредба,  размерът  на  таксата  се  определя  пропорционално  върху 
данъчната оценка по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, 
както следва: 

ІV.1.Физически лица 

ІV.1.1.За недвижими имоти на физически лица – като жилища, гаражи, летни кухни и 
др.спомагателни, обслужващи и  второстепенни постройки  към  сградите на основното 
застрояване,  влизащи  в  районите  за  организирано  сметосъбиране  определени  със 
заповед № РД 1500452 от 24.10.2011 година, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ във връзка 
с чл.15 и неподалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ 

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка до 2520 лв    18‰ 
 сметосъбиране и сметоизвозване  15,5 ‰ 
 депониране  2  ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  0,5 ‰ 
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с  данъчна оценка от 2521 – 4 500 лв  11‰ 
 сметосъбиране и сметоизвозване  8,5 ‰ 
 депониране  2  ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  0,5 ‰ 
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с данъчна оценка  от 45017500 лв –  8‰ 
 сметосъбиране и сметоизвозване  5,5 ‰ 
 депониране  2  ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  0,5 ‰ 
▪ Жилищни и нежилищни имоти в  с данъчна оценка  над 7501 лв –  5‰ 
 сметосъбиране и сметоизвозване  2,5 ‰ 
 депониране  2  ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  0,5 ‰ 

ІV.1.2.За  недвижими  имоти  на  физически  лица  извън  районите  с  организирано 
сметосъбиране   2‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  2 ‰ 

ІV.1.3. За незастроени имоти на физически лица в регулация   4 ‰ 
 сметосъбиране и сметоизвозване  2 ‰ 
 депониране  1 ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  1 ‰ 

ІV.1.4. За подалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ за недвижими имоти съгл. 
чл.63, ал.2 от ЗМДТ –  2 ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  2 ‰



ІV.2.Юридически лица 

ІV.2.1.  За  недвижими  имоти  на  юридически  лица,    в  районите  с  организирано 
сметосъбиране, определено със заповед № РД 1500452 от 24.10.2011  по чл.63, ал.2 от 
ЗМДТ във връзка с чл.15  чл.18б от НОАМТЦУ – пропорционално върху повисоката 
между  отчетната им  стойност и  данъчната оценка, определя промили,  разпределени 
за: 

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка    до 100 000 лв   18 ‰ 
 сметосъбиране и сметоизвозване  13    ‰ 
 депониране  4,5 ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  0,5 ‰ 

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка над 100 001 лв   12 ‰ 
 сметосъбиране и сметоизвозване  7    ‰ 
 депониране  4,5 ‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  0,5 ‰ 

ІV.2.2. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации за освобождаване 
от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  –  3‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  3‰ 

ІV.2.3.За недвижими имоти на юридически лица извън районите с организирано 
сметосъбиране   3‰ 
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване  3 ‰ 

ІV.2.4. За имоти и терени, общинска собственост, отдадени под наем за търговски цели 
и за разполагане на обекти по чл. 56 от ЗУТ, ТБО се определя в годишен размер, както 
следва: 
▪ за продажба на книги, вестници, списания, погребална агенция                   30 лв 
▪  машини  и  хладилни  шкафове  за  сладолед,  автомати  за  кафе  и  напитки,  витрини  и 
автомати за пакетирани изделия  за 1  брой                                                       50 лв 
▪ наематели на терени общинска собственост                                                    120 лв 
▪ наематели регистрирани по реда на чл.40 от ЗЛ3                                             50 лв 
▪ за останалите наематели  220 лв 

ІV.2.5. За  имоти, публична общинска собственост, ТБО се определя в годишен размер, 
както следва: 

•  Учебните  заведения  на  територията  на  общината  заплащат  такса  в  размер  на 
1,50 лв на ученик (дете) годишно. 

•  Други  сгради,  публична  общинска  собственост  /читалище,  младежки  дом, 
социален  дом,  административна  сграда/    заплащат  такса  за  съд  тип  „Бобър”, 
градски стадион заплаща такса за съд кофа тип „Кука”. 

•  За  всички останали имоти, публична   и частна общинска собственост, в т.ч. и 
незастроени  терени,  без  отдадените под наем,  определя нулева  ставка  за  такса 
битови отпадъци. 

ІV.2.6.  Определя  такса  битови  отпадъци  на  съд      за  фирмите,  подали  декларации  по 
чл.18 от НОАМТЦУ на община Кричим:



•  Съд тип „Бобър” 
„Солвекс” КП ООД,  „Империал Йондер  и  Ани” ООД, НЕК ЕАД  ВЕЦ  „Кричим”, 
НЕК ЕАД ВЕЦ Въча 2,  „ЕВ МАР ТРАНС” ЕООД –  автогара”,  „Даниел индустри 
холдингс България” ЕООД, „Кроли” ООД, „Наги” ООД, „КАТЦБМ” ООД 
•  Съд тип „Кука” 
„Дафи90”  ЕООД,  „Феникс  –  Лимитед”  ООД,  „Кроли”  ООД,  ЕТ  „Кодам  1710”, 
„Симс06” ООД, НЕК ЕАД ПАВЕЦ „Орфей”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК ЕАД 
ВЕЦ „Въча 1”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 1”, „Кроки” ООД /3 месеца /


