
М О Т И В И 
към 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, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на 
Общински съвет при община Кричим 

 
 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 
от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26 от Закона за 
нормативните актове, спазвайки принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим, предлагаме на вниманието на гражданите и юридическите лица в община 
Кричим в 30-дневен срок от обявяването на интернет страницата на Община Кричим, 
както и на Портала за обществени консултации на 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, считано от 22.11.2021г., за обсъждане, 
представяне на становища, предложения и възражения 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 
 
 На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Община Кричим 
представя следните МОТИВИ към Проекта на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на община Кричим: 
 
 1. Причини, които налагат приемането: 
 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. Някои от предлаганите от Община Кричим услуги са отпаднали 
поради изменения на различни нормативни актове от по-високо ниво, с които са иззети 
/отменени/ съответните правомощия от компетентността на общините. В същото време 
отново поради такива изменения са възникнали нови задължения от компетентността 
на общините, което налага уреждането на нови услуги в съответните приложения на 
Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на община Кричим, и определянето на такси и/или цени за тях. 

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. 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. Това налага актуализиране на таксата определена с Наредбата с оглед 
създаване на предпоставки за осигуряване на качествено и здравословно хранене на 
позвателите на услугата в ДСП. 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. 



 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 от Приложение № 6 - Цени на 
неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, предоставяни от община Кричим. 
 С оглед наложените ограничителни мерки по отношение нерегламентираното 
изхвърляне на отпадъци, в т.ч. и строителни, нараства интереса на граждани за 
ползване на услугите във връзка с извозването на строителни и други отпадъци с 
отворен контейнер /тава/ - собственост на община Кричим. Заявленията за ползване на 
отворения контейнер към настоящия момент зачестяват, а паралелно с това се 
увеличават и разходите на общината за извършването на този вид услуга, което се 
дължи както на отдалечеността на депото за строителни отпадъци – с. Първенец, така и 
на промяната в цената на горивата и минималната работна заплата на обслужващия 
персонал. От това възниква и необходимостта за по-справедливо и ефективно 
определяне на размера на таксите за предлаганите от общината услуги, така че да се 
покриват реално извършените от нея разходи по обезпечаването на дейността – т. 30 от 
Приложение № 6. 
 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.  
 
  
 2. Цели, които се поставят: 
 2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативните и обществено-
икономическите промени в страната. 
 2.2. Възстановяване на пълните разходи на Община Кричим по предоставяните 
услуги. 
 2.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване 
на тяхното качество. 
 2.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 
местните такси. 
 2.5. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на 
адекватни такси и цени на услуги. 
  
 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба: за прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим 
не са необходими допълнителни финансови средства. 
 
 
 4. Очаквани резултати от прилагането: 
 4.1. Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до предлаганите местни 
услуги и техните такси и цени. 
 4.2. Възстановяване на пълните разходи на Община Кричим по предоставяните 
услуги. 
 4.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване 
на тяхното качество. 
 4.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 
местните такси. 
 4.5. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на 
адекватни такси и цени на услуги. 



 4.6. Яснота и пълнота на подзаконовата нормативна уредба при определянето и 
дължимостта на местните такси и цени на услуги. 
 
 5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: предлаганият 
 Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим 
е подзаконов нормативен акт, издаван от Общински съвет – Кричим в рамките на 
неговата компетентност, поради което съответствието му с правото на Европейския 
съюз е предопределено от Европейската харта за местното самоуправление и 
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 
 
 6. Правни основания: 
 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 
Кричим, се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 
76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 
от Закона за нормативните актове, при спазване на принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 
и ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 
община Кричим. 

 


