
МОТИВИ към ПРОЕКТ  
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

 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, предоставяме на вниманието на жителите на 
община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 23.12.2019 година от 
обявяването на интернет страницата на Община Кричим: www.krichim.bg, за обсъждане, 
становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., по проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 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, последно 
изменена с Решение № 342, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018 г. на Общински съвет 
– Кричим и Решение № 2737/19.12.2018 г. по административно дело № 2415/2018 год. 
по описа на Административен съд – Пловдив, като такива могат да бъдат предоставяни на 

e-mail: kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg или в деловодството на Общински съвет 
и/или Община Кричим на адрес: п.к. 4220, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, пл. 
„Обединение” № 3. 

МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 
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 Наредба 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 с цел 
привеждане на местните разпоредби в съответствие със Закон за предучилищното и 
училищното образование (обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 година) и Закона за 
местните данъци и такси. 

2. В периода 2015 г. - 2019 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. 

3. 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. 

ІІ. Цели, които се поставят:  
1. Проектът има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от 

Общински съвет в съответствие със законодателството в Република България. 



2. Създаване на подзаконови нормативни разпоредби, съответстващи на 
нормативните актове от по-висока степен и гарантиращи изпълнението на Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Кричим. 

3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 
местните такси. 

ІІІ. Очаквани резултати: 
Осъществяване на по-добра организация и ред при определянето и 

администрирането на такси за предоставяните социални услуги на територията на 
община Кричим: Домашен социален патронаж, Общински детски градини и Детска 
млечна кухня, и повишаване качеството на предлаганите услуги. 

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:
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта 
е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на 
населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият 
проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим 
е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от 
Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са 
разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.  

Проектът на наредбата не противоречи и на други нормативни актове от по-
висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република 
България. 

ПРОЕКТ НА  
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

ПРОЕКТ  НА  РЕШЕНИЕ: 

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, 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.; 
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 КЪМ НАРЕДБА ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛИГИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

§ 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 № …….., взето с Протокол № ….. от ...........2020 г. на 
редовно заседание на Общински съвет Кричим, и влиза в сила от деня на влизане в сила 
на решението за приемането й. 

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


