
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 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 
77 от Административно процесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на жителите 
на община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 07.12.2017 година за 
обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения. 
 Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Кричим или на e-mail: kmet_krichim@abv.bg; 
obs_krichim@abv.bg

МОТИВИ
КЪМ 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 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 
77 от Административно процесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на жителите 
на община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 07.12.2017 година за 
разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения по 
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Кричим: 

1. Необходимостта от приемането на измененията в наредбата е да се приведат 
разпоредбите ѝ в съответствие със Закон за предучилищното и училищното образование 
(обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 година). 
 2. В периода 2015 г. - 2017 г. са приети нови наредби и са изменени и допълнени 
действащи такива, свързани с приетия Закон за предучилищното и училищното 
образование и Европейските директиви, които поставят нови завишени изисквания към 
качеството на предлаганите храни в Общинските детски градини, което налага 
предлаганата промяна в текстовете на наредбата. 

ІІ. Цели, които се поставят:  
1. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по 

отношение изпълнението на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Кричим. 
 2. Ще се определят ясни, конкретни и еднакви условия и ред при определянето и 
администрирането на такси за деца в общинските детски градини, съобразени с 
нормативните актове от по-висша степен. 

ІІІ. Очаквани резултати: 
 Осъществяване на по-добра организация и ред при определянето и 
администрирането на такси за деца в общинските детски градини в община Кричим, 
съобразени с нормативните актове от по-висша степен, и по-пълно обхващане на децата 
в задължителна предучилищна подготовка на територията на община Кричим. 



ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 
Прилагането на текстове на Наредбата не е свързано с разходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Контрола по прилагането 
на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет Кричим, се осъществява от 
определени за това служители на община Кричим, в рамките на техните задължения.  

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този 

проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в 
сила от 01.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от 
проекта на общинската наредба. Не противоречи и на други нормативни актове от по-
висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България. 

Приложение: 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 

 § 1. изменя чл.22 ал. 2, както следва: „За децата обхванати в 5-годишните и 6-
годишните целодневни групи към детските градини на територията на община Кричим, 
родителите или настойниците заплащат присъствена такса на ден в размер на 1,60 лв.” 

§ 2. изменя чл.22, ал. 8, както следва: „Когато две деца от едно семейство са 
приети в едно или в различни детски градини на територията на община Кричим, 
присъствената таксата по ал. 1, т. 1 за ден за второто дете се заплаща с 25% намаление. 
Поредността на децата се определя по реда на постъпването им в детската градина.” 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим е 
приета с Решение № …….., взето с Протокол № ….. на редовно заседание на Общински 
съвет Кричим. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 


