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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 29 

Протокол № 5 от 04.02.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; 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, във връзка с чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, 
ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, и чл. 75 - 79 от 
Административнопроцесуалният кодекс и след проведеното поименно гласуване, 
Общински съвет при община Кричим 

РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим, както следва:  

§ 1. изменя чл. 22 ал. 1, т. 1, както следва: „присъствена такса на ден в размер на 
2,50 лв.;” 

§ 2. изменя чл. 22 ал. 2, както следва: „За децата обхванати в 5-годишните и 6-
годишните целодневни групи към общинските детските градини на територията на 
община Кричим, родителите или настойниците заплащат присъствена такса на ден в 
размер на 1,90 лв.” 

§ 3. отменя ал. 6 на чл. 22;

§ 4. изменя чл. 22а, ал. 1, както следва: „За ползване на детски кухни се събира 
дневна такса в размер на 1,50 лв.” 

 § 5. изменя чл. 23, ал. 3, както следва: 
„За лица, чиито доходи от пенсии са: 
до 300.00 лв., се удържа такса в размер на 80 лв.; 
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от 301.00 лв. до 450.00 лв., се удържа такса в размер на 90 лв.; 
над 451.00 лв., се удържа такса в размер на 100 лв.;” 

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 № 29, взето с Протокол № 5 от 04.02.2020 г. на редовно заседание 
на Общински съвет Кричим.  

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

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  
проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 
и ал. 2 от Закона за нормативните актове, и чл. 75 - 79 от 
Административнопроцесуалният кодекс, като взе предвид фактическите основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-26/24.01.2020 год. от Кмета на община Кричим,  и 
положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКБФЕППМР, 
ПКМСОРЗ,  ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, при съобразяване с обективната 
необходимост от актуализация на местните такси за социалните услуги предоставяни 
от община Кричим съобразно необходимите материално-технически и 
административни разходи по предоставяне на съответната услуга, които да гарантират 
повишаване качеството на предлаганите услуги на територията на община Кричим. 
.

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11  
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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