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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 107 

Протокол № 15 от 17.11.2020 година 
 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

освобождаване от задължението за заплащане на такси по чл. 72 от Закона за местните 

данъци и такси от страна на ползватели на терен общинска собственост, във връзка със 

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република 

България за период от 01.12.2020 г. до 31.03.2021 г. включително. 

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. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, във връзка с ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 72 от Закона 

за местните данъци и такси, респективно чл. 20 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Кричим, както и във връзка със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра 

на здравеопазването на Република България и след проведеното ПОИМЕННО 

гласуване, Общински съвет при община Кричим 

 

Р Е Ш И: 
 

 1. Дава съгласие, за периода от 01.12.2020 г. до 31.03.2021 г. включително, 

ползвателите на места общинска собственост, които имат издадени или ще им бъдат 

издадени разрешения за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 6 

от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на 

временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и 

рекламно-информационните елементи на територията на община Кричим, да бъдат 

освободени от заплащане на такса по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси, 

респективно чл. 20, ал. 4 на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. За посочения 

период да не се начислява дължимата такса за м. декември 2020 г., м. януари 2021 г., 

м. февруари 2021 г. и м. март 2021 година. Освобождаването от заплащане на такса 

да става служебно от общинския орган, издал разрешението за ползване. 
 

 2. Възлага на кмета на община Кричим да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на настоящото решение. 
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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. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, във връзка с ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 72 от Закона за 

местните данъци и такси, респективно чл. 20 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, 

както и във връзка със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването на Република България, като взе предвид фактическите и правни 

основания в Предложение с вх. № РД-01-08-212/05.11.2020 год. от  Кмета на община 

Кричим, както и  положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 

ПКБФЕППМР, ПКМСОРЗ,  ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, както и с цел да се 

предостави възможност на ползвателите на общински терени да преодолеят 

непосредствените и дългосрочните негативни последици от прилаганите 

противоепидемични мерки и ограничения върху осъществяваната от тях търговска 

дейност в следствие на коронавирусната инфекция COVID-19. 
 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –   13  /тринадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 
 

АХ/КМ 


