
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 
заседание на Общински съвет – Кричим 

 
§ 1. Изменя се чл. 22, ал. 1, който придобива следната редакция: 
„Чл. 22. (1) За ползване на детски ясли и детски градини за деца до 4-годишна 

възраст /вкл./, родителите или настойниците заплащат такса за дейностите по 
хранене на децата в размер на 3,00 лв. на ден.“ 

 
§ 2. Изменя се чл. 22, ал. 2, който придобива следната редакция: 
„Чл. 22. (2) За децата, обхванати в 5-годишните и 6-годишните целодневни 

групи към общинските детски градини на територията на община Кричим, 
родителите/настойниците ползват частично подпомагане на заплащането на 
дължими такси по ал. 1 за дейности по храненето на децата в размер на 40%, със 
средства делегирани от държавата от норматив за подпомагане заплащането на 
такси по чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищно образование.“ 

 
§ 3. Създава се нова ал. 9 към чл. 22, както следва: 
„Чл. 22. (9) За деца, на които и двамата родители са студенти, редовна 

форма на обучение, не дължи такса по смисъла на ал. 1.“  
 
§ 4. Създава се нова ал. 10 към чл. 22, както следва: 
„Чл. 22. (10) За ползване на детска градина за периода от 01.06. до 14.09. от 

деца, придобили Удостоверение за задължително предучилищно образование и 
подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите 
заплащат таксата по ал. 1 за дейностите по хранене на децата, след заявено 
писмено желание до директора на съответната детска градина.“ 

 
§ 4. Изменя се чл. 22а, ал. 1, който придобива следната редакция: 
„Чл. 22а (1)  За ползване на детски кухни се събира дневна такса в размер на 

2,00 лв.“ 
 
§ 5. Изменя се чл. 23, ал. 3, който придобива следната редакция: 
„Чл. 23. (3) За лица, чиито доходи от пенсии са: 
до 500.00 лв., включително, се удържа такса в размер на 100 лв.; 
от 500.01 лв. до 1000.00 лв., включително, се удържа такса в размер на 130 лв.; 
над 1000.01 лв., включително, се удържа такса в размер на 150 лева.“ 
 
§ 6. Допълва се Приложение № 6 ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗМДТ 

УСЛУГИ И/ИЛИ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ, като се 
създава Забележка към Приложение № 6 както следва: 

„Стойностите на таксите определени в т. 6 и т. 30 на Приложението са без 
включен ДДС.“ 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги 

 §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 ……..2021 г. на редовно 
заседание на Общински съвет при община Кричим, и влиза в сила с влизане в сила на 
решението за приемането ѝ. 
 
 §2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 
 

§3. Възлага на Кмета на Община Кричим изпълнението на настоящото решение. 
 
ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА: АТАНАС КАЛЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 


