МОТИВИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ТРЯВНА И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,
ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1. Причини, които налагат изменение на Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна и Наредба за условията и
реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини.
Този проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Трявна и Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини е изготвен във
връзка с изменение в Закона за предучилищното и училищното образование.
През 2022 г. бе изменен Законът за предучилищното и училищното образование (ДВ,
бр. 17 от 2022 г). Бяха отменени ал. 10 на чл. 283 и ал. 2, 3 и 4 на чл. 298. Отменените
текстове регламентираха начина, по който се определят таксите, които родителите заплащат
при посещение на децата им в предучилищно и задължително предучилищно образование.
Беше изменен и Законът за местните данъци и такси (ДВ, бр. 17 от 2022 г). Отменен е чл. 81
за събирането от родителите и настойниците на месечни такси за ползването на детски ясли
и детски градини.
Съгласно действащата ал. 1 на чл. 298 на Закона за предучилищното и училищното
образование от 01.04.2022 г. издръжката на децата в предучилищното образование в
държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния
бюджет и със средства от общинския бюджет. Родителите не заплащат такси за посещение на
децата им в яслени групи и в другите възрастови групи на детските градини на територията
на община Трявна.
Допълнителните услуги, предлагани от детските градини извън държавните
образователни изисквания по желание на родителите или настойниците, съобразно интересите
и потребностите на децата, се заплащат съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗПУО и Наредбата определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.
Заплаща се и ползването на храна от детска кухня – съгласно Наредбата определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.
Повишаването на цените на хранителните продукти, консумативите и електрическата
енергия налагат повишаване на таксата за ползване на храна от детската кухня. Директорът на
ДГ „Калина“ е предложила на кмета на община Трявна промяна в този смисъл - писмо с вх. №
26 00-20 от 09.03.2022 г.
1. Целите, които се поставят
Наредбите да бъдат приведени в съответствие с българското законодателство и уредбата на
обществените отношения в нормативните актове от по-висок ранг: Закона за предучилищното
и училищното образование. Да се уредят условията и редът за осъществяването на
предучилищното образование на децата в община Трявна. Оптимизиране на условията за
работа на детската кухня в община Трявна.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Предлаганите промени и допълнения не изискват финансови средства за прилагането им
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

Осъществяването на пълен обхват на децата в община Трявна в предучилищно образование до
постъпването им в 1-ви клас.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на изменение на Наредбите е с правно основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление,
Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност,
свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

