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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 280 

Протокол № 30 от 11.02.2015 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим, 
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община 
Кричим. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим 
Становища:  ПК  по  икономическа  и  финансовобюджетна  дейност;  ПК  по 
евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство 
на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по 
социални дейности към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл.  11,  ал.  3  и  чл.  26  от  Закона  за  нормативните  актове,  във 
връзка с чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 69, във връзка с чл. 19, чл. 28 и чл. 60 
от  Закона  за  местните  данъци  и  такси,  Общински  съвет  при  община  Кричим 
приема  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за  определянето  и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя чл. 19, ал. 1, както следва: 
В чл. 19, ал. 1 думите „30 октомври“ се заменят с думите „31 октомври“ и текста 

добива следва да се чете така: 
”чл.  19,  ал.  1.  Такса  битови  отпадъци  се  заплаща  на  две  равни  вноски  в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.“ 

§ 2. Изменя чл. 19, ал. 2, както следва: 
В чл. 19, ал. 2 думите „от 01 март“ се заличават и текста следва да се чете така: 
„чл.  19,  ал.  2.  На  предплатилите  до  30  април  за  цялата  година  се  прави 

отстъпка 5 на сто.“ 

§ 3. изменя чл. 19, ал. 3, както следва: 
„чл.  19,  ал.  3.  Община  Кричим  уведомява  лицата,  ползващи  услугите  по 

събиране,  извозване  и  обезвреждане  в  депа  или  други  съоръжения  на  битовите 
отпадъци,  както  и  за  поддържането  на  чистотата  на  териториите  за  обществено 
ползване за дължимите от тях такси за битови отпадъци за съответния период и
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сроковете  за  плащане  до  1  март  на  същата  година,  ведно  със  съобщението  за 
данъка върху недвижимите имоти.“ 

§ 4. изменя и допълва текста на чл. 22, ал. 3, както следва: 
В  чл.  22,  ал.  3  след  думите  „деца  пълни  сираци  или  полусираци»  се  добавят 

следните думи  «деца, настанени за отглеждане в приемно семейство» и текста следва 
да се чете така: 

«Чл.  22.  ал.  3.  Не  се  заплаща  такса  по  ал.  1  и  ал.  2  за  деца,  чийто 
родител/родители  са  с  над  71 %  трайно намалена  работоспособност;  деца  пълни 
сираци  или  полусираци;  деца,  настанени  за  отглеждане  в  приемно  семейство; 
децата  на  загинал/и  родител/и  при  производствени  аварии,  природни  бедствия 
или при изпълнение на служебен дълг.» 

§ 5. изменя и допълва текста на чл. 22, ал. 4, както следва: 
В чл. 22, ал. 4 след думите „настойниците» се добавят следните думи «приемен 

родител» и текста следва да се чете така: 

«Чл.  22,  ал.  4.  За  ползване  на  преференцията  по  ал.  3,  родителите, 
настойниците  или  приемния  родител  подават  декларация  до  директора  на 
заведението, придружена с документи доказващи обстоятелствата. Преференцията 
влиза  в  сила  от  началото  на  месеца,  следващ  месеца  на  подаване  на 
декларацията.» 

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 № 311, взето с протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет – 
Кричим,  изменена  с  Решение  №  280,  взето  с  Протокол  №  30  от  11.02.2015  год.  на 
редовно заседание на Общински съвет Кричим. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 
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 № 280, взето с протокол № 30 от 11.02.2015 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ


