МОТИВИ
(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове)

за изменение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

1. Причини за изменение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна:
Изключително тежката ситуация, пред която бе изправен целия свят през 2020 по
отношение на пандемията от КОВИД-19 води след себе си икономически последствия,
които в голяма степен се отразяват на туристически град като Трявна, където значителна
част от местното население разчита на приходи, свързани с туризма. Таксите за ползване
на детските градини в общината се оказват сериозно предизвикателство за семейния
бюджет поради ниското ниво на заплащане на труда..
Чрез отпадането на необходимостта от заплащане на такси за детски градини и ясли ще
се облекчи финансовата тежест върху родителите, а в най-добрия случай тази мярка би
насърчила завръщането на част от младите тревненци в родния им град. По този начин
ще бъде осигурен равен достъп до качествено образование за всички деца, независимо
от финансовите възможности на родителите, както и възможност за обхващане на всички
деца в образователната система от най-ранна детска възраст.
Съгласно Решение на Министерски съвет № 373 от 5 юли 2017 г. се създава Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Целта е
пълен обхват и задържане в детските градини и училищата на децата и учениците в
задължителна предучилищна и училищна възраст, преодоляване на проблема с
обхващането и преждевременното напускане на образователната система. Ранното
включване в предучилищно образование и възпитание, допринася за по-доброто
интегриране в училище и предотвратява отпадането на ученици от образователната
система.
С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини, ще се увеличат
обхватът и средната месечна посещаемост на децата в детските заведения.
2. Цели, които се поставят с приемане на изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Трявна:
С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини ще се гарантира
безплатен достъп до предучилищното образование за всички деца, на които поне единият
от родителите е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Трявна. Ще
бъдат премахнати финансовите бариери при записването на децата в градини и яслена

група. Това ще мотивира родителите децата им да посещават редовно детските
заведения, което ще доведе до подобряване на нивото на образователната подготовката
на децата при постъпването в училище. С въвеждането на безплатна детска грижа, ще се
повишат шансовете на всички деца, осигурявайки им равен достъп и старт да участват
активно в социалния и обществения живот на България.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Необходими са финансови средства за прилагането на предлаганите изменения на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Трявна. Във връзка с освобождаването от заплащане на такса за
детска ясла и детска градина всички разходи, включени в определената такса, за децата,
на които поне единият от родителите е с постоянен адрес адрес на територията на
Община Трявна, ще са за сметка на общинския бюджет.
Икономическа обосновка на предлаганата такса:
За да гарантира здравословното и балансирано хранене на децата, в съответствие с
Наредба № 6 от 15.11.2019 г. на Министерството на здравеопазването за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 1 от
2.02.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба № 8 от
4.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани
при организирани мероприятия за деца и ученици в Община Трявна са осигурени
средства за хранене на децата в размер от 76 000 до 80 000 лв. годишно (съгласно отчета
на общината за 2019 г. и заложеното в бюджет 2020 г.). Механизмът за изчисляване
размера на таксата за ползване на детски градини и ясли е обвързан с минималния размер
на разхода за храна за един ден, който е два лева и 50 ст., съгласно
Предложение на кмета на община Трявна за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна
от 12.08.2020 г.. След вземане на решение за изменение на същата Наредба по
предложение на кмета на община Трявна на последното заседание на Общински съвет
Трявна, провело се на 27.08.2020 г. таксата за ползване на детски градини и ясли на
територията на общината ще се изчислява като произведение от броя на дните за
посещение през съответния месец и стойността на един храноден в размер на 2.50 лв.,
което при средна посещаемост от 20 дни в месеца се равнява на 50лв. До момента таксите
за ползване на детските градини на територията на общината, събирани от родителите,
покриват изцяло разходите за изхранване на децата – общината не финансира дори
частично тази дейност. С предлаганата промяна за отпадане на таксата за ползване на
детски градини и ясли на територията на Община Трявна цялата сума от 80 000 лв. за
храна ще бъде за сметка на собствените приходи на общината.
Чл. 8. (1) от ЗМДТ гласи, че Общинският съвет определя размера на таксите при спазване
на следните принципи: 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги

и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при
определяне и заплащане на местните такси.
(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите
по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за
сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на
общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските
приходи.

4. Очаквани резултати:
Приемането на предложеното изменение на Наредбата ще доведе до осигуряване на
възможност повече деца да могат да посещават детските заведения на територията на
Община Трявна; ще се подпомогне обхващането и задържането на децата в детските
градини; ще доведе до облекчаване на семейния бюджет за родителите на децата от
Община Трявна; ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в
Община Трявна.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван
на интернет страницата на Общински съвет - Трявна на адрес www.tryavna.bg/obshtinskisavet/proekti-za-naredbi/ на ………………………….. В 14-дневен срок от публикуването
на настоящото обявление на интернет страницата на Община Трявна заинтересованите
страни могат да дават своите становища по публикуваното предложение за изменение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Трявна.
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