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Частична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни 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 при община Кричим 

 
 1. Основания за законодателна инициатива. 
 Основанията за законодателна инициатива на Общински съвет Кричим за 
приемане на Наредбата са чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци 
и такси. 
 

2. Дефиниране на проблема. 
През последните години се наблюдава настъпването на множество обществено-

икономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице 
необходимостта от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси 
и цени на услуги.  
 Община Кричим традиционно поддържа дейността на Детска кухня, а 
ползвателите на услугата се увеличават. Към настоящият момент определената такса се 
нуждае от актуализация с оглед завишените цени за хранителни продукти, ел. енергия, 
вода и други. 
 Таксата за ползване услугите в системата на Домашен социален патронаж не е 
променяна от февруари 2020 г., когато минималната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст е 300 лв., от 1 октомври 2021 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст нарасна на 370 лв., поради което се налага актуализация на таксата за ползване 
на услугата. Съгласно чл. 86 от Закона за местните данъци и такси лицата, ползващи 
услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса, 
съответстваща на реалната издръжка на едно лице, определена по реда на настоящата 
Наредба. През последните месеци на настоящата година се наблюдава сериозно 
нарастване на цените на основните хранителни продукти, които са задължителна част 
от менюто на ДСП, поради което те започват да изпитват затруднения с доставките при 
съобразяване с определената до сега такса за дейностите по храненето 

 Увеличените разходи на общината за извършването на определени 
административни услуги, налагат същите да бъдат актуализирани. Към настоящия 
момент възниква и необходимостта за по-справедливо и ефективно за общината 
оптимизиране на таксата за закупуване на Тръжни книжа за продажба или отдаване под 
наем на имот и други процедури (ЗОС и други) т. 6 Цени на неуредени със ЗМДТ 
услуги и/или права, и т. 30 Ползване на отворен контейнер за смет /тава/ за един курс 
от Приложение № 6 към НОАМТЦУ на община Кричим. 

През последните месеци на настоящата година се наблюдава сериозно 
нарастване на цените на основните хранителни продукти, които са задължителна част 
от менюто на децата в общинските детски градини, поради което те започват да 
изпитват затруднения с доставките при съобразяване с определената такса за 
дейностите по храненето на децата. Това налага актуализиране на таксата определена с 
Наредбата с оглед създаване на предпоставки за осигуряване на качествено и 
здравословно хранене на децата в детските градини.  

 3. Цели, които ще бъдат постигнати. 
 Привеждане на действащата Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим в съответствие с 
нормативните и обществено-икономическите промени в страната и непълноти в 
нормативната уредба; постигане на по-голяма справедливост при определяне и 
заплащане на местните такси; създаване на условия за разширяване на предлаганите 
услуги и повишаване на тяхното качество и други. 
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 4. Идентифициране на заинтересовани страни. 
 4.1. Преки заинтересовани страни: 
  - физическите и юридическите лица, влизащи във взаимоотношения с 
Община Кричим във връзка с искане, предоставяне и ползване на административни 
услуги, предоставяни от община Кричим; 
  - родители, чиито деца ползват услугите на детска кухня на територията 
на община Кричим; 
   - родители, чиито деца посещават детските градини на територията на 
община Кричим; 
  - потребителите на услуги предоставяни от Домашен социален патронаж, 
гр. Кричим 
  - общинска администрация Кричим. 
 4.2. Косвено заинтересовани страни: 
  - всички жители на община Кричим. 
 
 5. Анализ на разходи и ползи. 
 За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 
община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на 
заседание на Общински съвет – Кричим не се изисква допълнителен финансов ресурс. 
С предложения Проект на Наредба се цели да бъдат приведени текстовете от Наредбата 
в съответствие с нормативните и обществено-икономическите промени в страната, да 
бъде гарантирано възстановяване на пълните разходи на Община Кричим по 
предоставяните услуги, да бъдат създадени условия за разширяване на предлаганите 
услуги и повишаване на тяхното качество, да се постигне по-голяма справедливост при 
определяне и заплащане на местните такси, ефективно разпределение на общинските 
ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги, както и да бъдат 
отстранени непълноти в нормативната уредба. В посочения смисъл, ползите от 
прилагането на Наредбата в дългосрочен план са значително по-големи от разходите за 
нейното изработване и приемане, тъй като се предвижда новите и променени размери 
на таксите и цените за услуги да възстановяват занапред по-адекватно нарасналите 
разходи за предоставянето на услугите. 
 
 6. Административна тежест и структурни промени. 
 С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 
администрация и промяна в организацията на дейностите по предоставяне и 
администриране на услугите, предмет на нормативната регламентация. Настоящият 
Проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен експертен ресурс за 
осъществяване на процеса по предоставяне на административните услуги на 
територията на Община Кричим. 
 
 7. Въздействие върху нормативната уредба. 
 С настоящата Наредба е предвидено заплащането на такси и цени за 
предоставяните от Община Кричим административни услуги, чието определяне, 
дължимост и размери са регламентирани в съответствие с актове от по-горна степен, 
включително Закона за местните данъци и такси и Закона за общинската собственост. 
 С предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим не се изискват настоящи или последващи промени на действащи нормативни 
актове.  
 
 8. Важни въпроси за обществените консултации: 
  8.1. Ясни ли са предложените в проекта на Наредба разпоредби? 
  8.2. Подходящо ли е нивото на детайлизация за поднормативен акт? 
  8.3. Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 
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 9. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 
въздействието поради значителни последици: 
 При съобразяване с разпоредбите на Закона за нормативните актове и Наредба за 
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, не се изисква 
цялостна оценка на въздействието на предложения Проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на 
услуги на територията на община Кричим. 
 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ: 
 
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ: Даниел Янакиев - юрисконсулт при община Кричим 
 
ДАТА: 22.11.2021 год.  
 
ПОДПИС: /П/ заличено обстоятелство по  
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
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