
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от  18.03.2022 

г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата 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. 

 

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 

деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: 

tryavna@tryavna.bg 

 
 
 

ПРОЕКТ 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  

ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

 
 

Наредба за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Трявна 

1.Чл. 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.Чл. 21 и чл. 24 се отменят. 
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3. Чл. 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. 

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

общинските детски градини 

 1. Алинея 3 на чл. 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. 


