
 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 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. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 

АПК, общинска администрация - Кричим, предоставя на вниманието на жителите на 

община Кричим в законоустановения 14-дневен срок, считано от 19.08.2013 година за 

разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, 

допълнение, и/или възражения, 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 приета с Решение № 311, взето с протокол № 40 от 

29.01.2007 г. на Общински съвет - Кричим. 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

към проекта на Наредбата за изменение и допълнение прилагаме съответните мотиви, 

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. С оглед наложените ограничителни мерки по отношение 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, в т.ч. и строителни, нараства интереса на 

граждани за ползване на услугите във връзка с извозването на строителни и други 

отпадъци с отворен контейнер /тава/ - собственост на община Кричим.  

2. По различни причини предимно финансови, в изпълнение на взети от 

Общински съвет решения са провеждани няколко процедури за отдаването под наем на 

самостоятелен обект в сграда № 6, разположена в ПИ 39921.503.50, 1 ниво, 

предназначение: за търговска дейност с площ 226,00 кв. м и прилежащи части: тоалетна 

с площ 22 кв. м., с адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 1. Договорите с 

определяните след процедурите по реда на НРПУРОИ наематели бяха прекратявани, а 

към настоящия момент не е проявен никакъв интерес за дългосрочно ползване под 

наем. В същото време общината разполага с един атрактивен имот, от който не влизат 

никакви постъпления и се ползва предимно за общински мероприятия. Бихме могли да 

въведем нов подход по отношение разпореждането и управлението на този общински 

обект, като се предостави възможност за еднократно ползване за частни мероприятия 

срещу заплащане на определена такса, която да се включи в приложението на 

НОАМТЦУ на община Кричим.  

II. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата: 

1. По-справедливо и ефективно определяне на размера на таксите за 

предлаганите от общината услуги, така че да се покриват реално извършените от нея 

разходи по обезпечаването на дейността. 

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 съществуващата Наредба ще 

създаде предпоставки за повишаване на приходите в общинския бюджет. 

 

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 най-

концентрирано 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. 

 

Приложение: ПРОЕКТ 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. В Приложение № 6 Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, 

предоставяни от община Кричим,  се създава нова т. 30 както следва: 

 
№ 

по ред 
ВИДОВЕ УСЛУГИ ТАКСА 

/лева/ 

30.  

 

Ползване на отворен контейнер за смет 

/тава/ за 1 курс. 

 

 

35,00 лв. за един курс  

 

 

 

§ 2. В Приложение № 6 Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, 

предоставяни от община Кричим,  се създава нова т. 31 както следва: 

 
№ 

по ред 
ВИДОВЕ УСЛУГИ ТАКСА 

/лева/ 

31. Еднократно ползване на самостоятелен 

обект „Общински клуб”, находящ се в 

сграда № 6, разположена в ПИ 

39921.503.50, 1 ниво, предназначение: за 

търговска дейност с площ 226,00 кв. м и 

прилежащи части: тоалетна с площ 22 кв. 

м., с адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” 

№ 3, ет. 1 

 

 

 

200,00 лв. на ден  

 

 

 

                                                                                                                           

 


