МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ
НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на
жителите на община Кричим в 14дневен срок, считано от 12.01.2015г., за обсъждане,
представяне на становища, предложения и възражения, на:
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Кричим е приета с Решение № 311, взето с протокол № 40 от
29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим. Към настоящия момент в
основната си част текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското
законодателство, в т.ч. на Закона за местните данъци и такси. Исканата промяна за
изменение и допълнение на същата се изразява в следното:
1.Причини, които налагат приемането:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност (Обн. в ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) се извършиха
много промени в редица закони, които пряко засягат работата на общините на
територията на Република България. Един от променените закони е Закона за местните
данъци и такси.
С измененията в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. се
направиха изменения в някои от текстовете на закона, като тези, които касаят
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кричим са свързани с прецизиране на сроковете за съобщаване
и плащане на данъците, местни такси определени със ЗМДТ, както и сроковете, в които
могат да се ползват преференции, уредени в чл. 19, чл. 28 и чл. 60 от ЗМДТ.
С оглед на насърчаване и развитие на социалните услуги на територията на
Община Кричим, с изменението и допълнението на сега действащата НОАМТЦУ се
цели разширяване на кръга на групите лица, ползващи преференцията да не заплащат
месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини за деца до 5годишна
възраст, настанени за отглеждане в приемни семейства. Тази преференция ще даде
възможност на приемните семейства да отглеждат настаненото при тях дете подобре,
давайки им възможност и да работят.

2. Целите, които се поставят:
С предложените изменения на текстовете в Наредбата ще се прецизират
сроковете за съобщаване и плащане на данъците и таксите на територията на община
Кричим, както и сроковете, в които могат да се ползват преференции /чл. 19, чл. 28 и
чл. 60 от ЗМДТ/.
Ще се създадат поблагоприятни условия за развитието на социалните услуги
чрез разширяване на кръга на групите лица, ползващи преференцията да не заплащат
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месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини за деца до 5годишна
възраст, настанени за отглеждане в приемни семейства, което от своя страна ще даде
възможност на приемните семейства да отглеждат настаненото при тях дете подобре,
давайки им възможност и да работят.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на актуализираната местна наредба не изисква финансов ресурс от
страна на общината или заинтересованите лица.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В резултат се очаква да се повишат приходите в бюджета на общината, тъй като
въвеждането на промяната ще доведе до създаване на предпоставки за доброволно
изпълнение на задълженията по реда на ЗМДТ.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Кричим е разработен в съответствие с Европейското законодателство,
Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската
общност, свързани с тази материя.
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.
79 от АПК, в изпълнение на чл. 69, във връзка с чл. 19, чл. 28 и чл. 60 от Закона за
местните данъци и такси, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Кричим, както следва:
§ 1. Изменя чл. 19, ал. 1, както следва:
В чл. 19, ал. 1 думите „30 октомври“ се заменят с думите „31 октомври“ и текста
добива следва да се чете така:
”чл. 19, ал. 1. Такса битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.“
§ 2. Изменя чл. 19, ал. 2, както следва:
В чл. 19, ал. 2 думите „от 01 март“ се заличават и текста следва да се чете така:
„чл. 19, ал. 2. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.“
§ 3. изменя чл. 19, ал. 3, както следва:
„чл. 19, ал. 3. Община Кричим уведомява лицата, ползващи услугите по
събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване за дължимите от тях такси за битови отпадъци за съответния период и
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сроковете за плащане до 1 март на същата година, ведно със съобщението за
данъка върху недвижимите имоти.“
§ 4. изменя и допълва текста на чл. 22, ал. 3, както следва:
В чл. 22, ал. 3 след думите „деца пълни сираци или полусираци» се добавят
следните думи «деца, настанени за отглеждане в приемно семейство» и текста следва
да се чете така:
«Чл. 22. ал. 3. Не се заплаща такса по ал. 1 и ал. 2 за деца, чийто
родител/родители са с над 71 % трайно намалена работоспособност; деца пълни
сираци или полусираци; деца, настанени за отглеждане в приемно семейство;
децата на загинал/и родител/и при производствени аварии, природни бедствия
или при изпълнение на служебен дълг.»
§ 5. изменя и допълва текста на чл. 22, ал. 4, както следва:
В чл. 22, ал. 4 след думите „настойниците» се добавят следните думи «приемен
родител» и текста следва да се чете така:
«Чл. 22, ал. 4. За ползване на преференцията по ал. 3, родителите,
настойниците или приемния родител подават декларация до директора на
заведението, придружена с документи доказващи обстоятелствата. Преференцията
влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца на подаване на
декларацията.»
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