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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 

№ 186 

Протокол № 26 от 29.12.2021 година 
 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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 

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. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 9 във връзка с чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, 

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 Наредба за определянето и 

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

Кричим, и след проведеното ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община 

Кричим 

 

РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА 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., последно 

изменена с Решение № 124, взето с Протокол № 18 от 25.02.2021г. на Общински съвет – 

Кричим и Решение № 590/18.03.2021 г. по адм. дело № 264/2020 год. по описа на 

Административен съд - Пловдив, както следва: 

 

§ 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 
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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.“ 

 

 

§ 5. 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.“ 
 

§ 6. 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.“ 

 

§ 7. 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 № 186, взето с Протокол № 26 от 29.12.2021 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. 

 

 

 

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. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 във връзка с чл. 8 от ЗМДТ, при спазване изискванията 

на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА, при спазване на принципите, 

заложени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от АПК и чл. 4, ал. 1 от Наредба за определянето и 

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

взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-194/23.12.2021 

год. от  Кмета на община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС 

– Кричим: ПКБФЕППМР, ПКМСОРЗ, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел създаване на 
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предпоставки за актуализиране на някои от таксите за предоставяните местни услуги в 

съответствие със  завишените цени за хранителни продукти, ел. енергия, вода и други, с което 

да осигури не само запазване, но и повишаване на качеството на услугите, както и 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, което е възможно и допустимо 

само чрез приемане на Наредба за изменение и допълнение на действащата Наредба за 

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

община Кричим. 

 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 11 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 11  /единадесет/ 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                 Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


