
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от  Йордан  Николов  Недев  –  Заместник  председател  на 
Общински  съвет  при  община Кричим,  относно Приемане  на Наредба  за  изменение  и 
допълнение  на  Наредбата  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и 
цени на услуги на територията на община Кричим 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

Мотивите  за  приемане  на  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на 
Наредбата  за  определяне  и  администриране  на  местни  такси  и  цени  на 
услуги  на  територията  на  община Кричим,в  съответствие  с  разпоредбите 
на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове са, както следва: 

I.  Причини,  които  налагат  приемането  на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за определянето  и  администрирането  на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим: 

1. Община Кричим може да извършва  и  предоставя  на  гражданите 
й  административни  услуги,  които не са  уредени в  Наредбата 
за определяне и администриране на местните такси и цени на  услуги  на 
територията  на  община Кричим,  което  налага приемането  на изменения 
и допълнения  в  Приложение  №  6  Цени  на  неуредени  със  ЗМДТ  услуги 
и/или права, предоставяни от община Кричим. 

II. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата: 
1. Разширяване обхвата на предлаганите услуги и посправедливо и 

ефективно  определяне  на  размера на  таксите  за тези услуги, така че да 
се  покриват  реално  извършените  от нея  разходи по  обезпечаването 
на дейностите. 

2.  Създаване на предпоставки за макар  и не големи  постъпления в 
общинския бюджет в частта местни приходи. 

III. Очаквани резултати: 
Прилагането  на  Наредбата  за  изменение  и  допълнение  на 

на съществуващата Наредба ще създаде предпоставки за увеличаване броя 
на  предлаганите  от  общината  услуги,  за  повишаване  приходите  в 
общинския  бюджет,  и  създадат  предпоставки  за  намаляване  на 
затрудненията  за  регламентирано ползване на  паркоместа  от нуждаещите 
се, каквито има в гр. Кричим – и физически, и юридически лица. 

IV. Финансови  средства,  необходими  за  прилагането на  Наредба 
за  изменение  и допълнение  на  наредбата  за  определянето  и 
администрирането на  местните  такси  и цени на услуги на територията на 
община Кричим: 
Не  се  очаква разходване на финансови средства,  свързани  с прилагането 
на новата уредба; 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:



Тенденциите  в  местното  самоуправление  и местната  администрация  са 
найконцентрирано  изразени  в  Европейската Харта  за местното 
самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от 
отчитането  в  правните  актове  на  всички  особености  на  местните 
структури  с  оглед  задоволяването  на  потребностите  на населението  по 
места  чрез  ефективно  местно самоуправление.  Доколкото  настоящият 
проект  на  Наредба  е  с  предмет  на  подзаконов нормативен  акт, който 
подлежи  на издаване на основание чл.  21,  ал.  1,  т.  13 и  ал.  2 от  Закона  за 
местното  самоуправление  и  местната  администрация  от  Общински  съвет 
като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на 
Европейската Харта за местно самоуправление. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на вниманието на колегите 
общински съветници за разглеждане и обсъждане на следния проект за 

РЕШЕНИЕ: 

На  основание  чл.21,  ал.1,  т.  7  и  ал.  2  от  Закона  за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 
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.  В  Приложение  №  6  Цени  на  неуредени  със  ЗМДТ  услуги 
и/или права, предоставяни от община Кричим,  се създава нова т. 32, 
както следва: 

№
по 
ред 

ВИДОВЕ УСЛУГИ  ТАКСА 
/лева/ 

32.  Служебен  абонамент  за  платено 
паркиране /1 бр. за месец/ 

Зона А  20 лв. 

Зона I  15 лв.


