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Р Е Ш Е Н И Е 
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Протокол № 42 от 20.12.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при 
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:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Докладва:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 
3, чл. 77 и чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 34, ал. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за 
гражданската регистрация, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4 от Закона за местните 
данъци и такси и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при 
община Кричим 

РЕШИ: 

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. Отменя точка 20 от Приложение № 4 – Такси за административни 
услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Кричим.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

     §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим е приета с Решение № 342, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018 г. на 
заседание на Общински съвет при община Кричим.  

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 
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МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  
проведеното поименно гласуване в изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26, 
ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, 
чл. 77 и чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 34, ал. 1 и чл. 40, ал. 1 от ЗГР, във връзка с 
чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗМДТ, като взе предвид мотивите и фактическите и правни 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-283/11.12.2018 год. от Председателя на 
Общински съвет при  община Кричим, положителните становища на постоянните 
комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и 
ПКСДОК, и с цел създаване на предпоставки чрез актуализация да приведе местната 
Наредба в съответствие с нормативни актове от по-висока степен на действащото 
национално законодателство. 

.

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

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


