
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТРЯВНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Силвия Кръстева 

Кмет на Община Трявна 

 

Относно: 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. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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 за 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 за 

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. 

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 

от Закона за нормативните актове. Настоящото предложение, заедно с проекта и 

мотивите към него, ще бъде публикувано на официалната интернет страница на 

Община Трявна, като на всички лица щe се предостави срок от 30 дни да се запознаят с 

него и да изразят своите възражения, предложения и становища.    

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 

от Закона за нормативните актове.   



Предвид гореизложеното и необходимостта от извършване на промени в 

цитираните по-горе наредби, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 , предложение четвърто, във връзка с ал. 1, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 298, ал. 1 от Закона 

за предучилищното и училищното образование, чл. 81 от Закона за местните данъци и 

такси и писмо с вх. № 26 00-20/09.03.2022 г. на директора на ДГ „Калина“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 

 

РЕШИ: 

 

I. Изменя Наредба за  определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Трявна, както следва: 

 

  1.Член 2, ал. 1, т. 3 и т. 4 се променят така: 
 

Било: 

Чл.2 (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и 

други общински социални услуги; 

4. дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование 

извън финансираното от държавата; 

 

Става: 

Чл.2 (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

3. за ползване на детски кухни, лагери, специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги, общежития и други общински социални услуги; 

Точка 4. се отменя. 

  

2.Член 21 и член 24 се отменят. 

3. Член 23 се променя така: 

Било: 



Чл.23. За ползване на храна от детска кухня се заплаща такса в размер на  2.00 /два/ 

лева на храноден. Правилата за ползване на детската кухня се уреждат в Правилник, 

издаден от Директора на Детска градина „Калина“ гр. Трявна и утвърден от Кмета на 

Община Трявна. Събраните такси за ползване на детската кухня се внасят от Директора 

на Детска градина „Калина“ гр. Трявна в общинския бюджет. 

 

Става: 

Чл.23. За ползване на храна от детска кухня се заплаща такса в размер на  2.50 лева 

(два лева и петдесет стотинки)  на храноден. Правилата за ползване на детската кухня 

се уреждат в Правилник, издаден от Директора на Детска градина „Калина“ гр. Трявна 

и утвърден от Кмета на Община Трявна. Събраните такси за ползване на детската кухня 

се внасят от Директора на Детска градина „Калина“ гр. Трявна в общинския бюджет. 

 

II. Изменя Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на децата в общинските детски градини, както следва: 

 1. Алинея 3 на член 7 се отменя. 

 2.  Член 30 се отменя. 

 3. Член 31 се променя така: 

Било: 

Чл. 31 Децата в трета и четвърта подготвителна възрастова група се записват по реда 

на чл. 14 от тази Наредба.  

 

Става: 

Чл. 31 Децата във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група се записват 

по реда на чл. 14 от тази Наредба.  

 

 4. Член 34 се отменя. 

 5. Алинея 2 на чл. 35 се отменя. 

 6. Член 38 се отменя. 

 7. Алинея 3 и алинея 4 на чл. 39 се отменят. 

 8. Член 40 се отменя. 



III. Измененията в наредбите да се публикуват на интернет страницата на Община 

Трявна на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове, като същите влизат 

в сила от 01.04.2022 г. Член 23 от Наредбата за  определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна влиза в сила от 

датата на публикуването му.  

 

 

Приложения: Мотиви за изменение - 1 бр., Проект на предвижданите промени – 1 бр., 

Протокол за публикуване. 
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