ДО: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ: Групата общински съветници от ПП ГЕРБ
ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Предлагамe на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Трявна.
Безспорно за всеки един от нас тревненските деца са най-значимия ресурс на нашата
община. Инвестирането в най-малките членове нашето общество следва да бъде наш
основен приоритет независимо дали става въпрос за образователна и спортна
инфраструктура, за подкрепа и стимулиране на отглеждането и развитието на децата, за
здравни и социални услуги, които се предоставят за тях.
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.. Тази мярка макар и не толкова
популярна към днешна дата би спомогнала за подкрепа на родителите не само в
днешната тежка ситуация, но и в годините напред.
Основните мотиви за това предложение се основават на отрицателния демографски
прираст в общината, ниското ниво на заплащане на труда и зависимостта на значителна
част от местното население от приходите, свързани с туризма.
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 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.
Необходимите са финансови средства за прилагането на предлаганите изменения и
допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Трявна ще са за сметка на общинския бюджет.
Планираните приходи от такси за ползване на детски градини и ясли в Бюджет 2020 на
община Трявна са в размер на 82 000 лв. След предложеното увеличение от кмета на
общината в размер на около 7,2%, което да влезе в сила от началото на новата учебна
година 2020/2021 средствата нарастват до приблизително 88 000лв. От реализирани
икономии, произтичащи от неосъществени дейности заради пандемията в разчетите на
бюджета за 2020 биха могли да се прехвърлят необходимите около 30 000 лв. до края на
бюджетната година за покриване на разходите за оклада в детските градини и ясли и
освобождаване на тревненските родители от задължението за заплащане на тази сума.
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.
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.

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.

РЕШЕНИЕ:
На основание с чл.33, ал.1 т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал. 3 от Закона за
нормативните актове, Общински съвет-Трявна

РЕШИ:
Приема изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Трявна, както следва:
1.
В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, детски кухни, домове за
социални грижи и други общински социални услуги“, чл. 21 се правят следните
изменения и допълнения:

1.1.

Било:

Чл.21. (1) За ползване на детски градини и яслени групи в тях се събират месечни такси
от родителите или настойниците в следните размери:

1. За целодневна организация – дневна такса за всеки присъствен ден на детето – цената
на оклада, определен със заповед на кмета на общината, включващ: сутрешна закуска,
подкрепителна първа закуска, обяд и подкрепителна втора закуска.
2. За полудневна организация – дневна такса за всеки присъствен ден на детето – част
от оклада, определен със заповед на кмета на общината, включващ: сутрешна закуска,
подкрепителна първа закуска, обяд.
3. За почасова организация – постоянна такса 2.00 лв. и за всеки присъствен ден на детето
– част от оклада, определен със заповед на кмета на общината, включваща: сутрешна
закуска и подкрепителна първа закуска.
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца, чиито родители са редовни студенти;
(3) Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски
заведения в общината, таксата за второто и следващо дете се заплаща с 50 на сто
намаление.
(4) Не се заплаща такса за:
1. деца сираци, децата, чиито родители са с над 71% инвалидност, децата на загинали в
изпълнение на служебен дълг, деца на загинали при производствени аварии и бедствия;
2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на
здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи
или с решение на РЕЛК.

(5) При отсъствие на децата оклада не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват,
при условие, че родителите/настойниците предварително са уведомили директора на
детското заведение.
(6) За ползване на намаленията по ал. 2 и ал.3, както и освобождаването по ал. 4,
родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението,
придружена с документи, доказващи преференцията.
(7) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва
от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

1.2. Става:

Чл.21. (1) За ползване на детски градини и яслени групи в тях се събират месечни такси
от родителите или настойниците в следните размери:

1. За целодневна организация – дневна такса за всеки присъствен ден на детето – цената
на оклада, определен със заповед на кмета на общината, включващ: сутрешна закуска,
подкрепителна първа закуска, обяд и подкрепителна втора закуска.
2. За полудневна организация – дневна такса за всеки присъствен ден на детето – част
от оклада, определен със заповед на кмета на общината, включващ: сутрешна закуска,
подкрепителна първа закуска, обяд.
3. За почасова организация – постоянна такса 2.00 лв. и за всеки присъствен ден на детето
– част от оклада, определен със заповед на кмета на общината, включваща: сутрешна
закуска и подкрепителна първа закуска.
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца, чиито родители са редовни студенти;
(3) Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски
заведения в общината, таксата за второто и следващо дете се заплаща с 50 на сто
намаление.
(4) Не се заплаща такса за:
1. деца сираци, децата, чиито родители са с над 71% инвалидност, децата на загинали в
изпълнение на служебен дълг, деца на загинали при производствени аварии и бедствия;

2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на
здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи
или с решение на РЕЛК.
(5) При отсъствие на децата оклада не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват,
при условие, че родителите/настойниците предварително са уведомили директора на
детското заведение.
(6) За ползване на намаленията по ал. 2 и ал.3, както и освобождаването по ал. 4,
родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението,
придружена с документи, доказващи преференцията.
(7) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва
от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
(8) /нова/ Освобождават се от заплащане на месечната такса за ползване на услуги
в детски ясли и детски градини на територията на Община Трявна, деца с
постоянен адрес на територията на Община Трявна, на които поне единият от
родителите е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Трявна.

2.

Изменението на Наредбата влиза в сила от 01.10.2020 г.

3.
Изменението на Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Трявна, на основание чл. 37, ал.
3 от ЗНА и чл. 6, ал. 2, изр. първо, предл. първо от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Трявна, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, да се разгласи на населението на общината, чрез
публикуването му на интернет страницата на Община Трявна.

Приложения:
Приложение №1 – Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна;
Приложение №2 – Мотиви;

С уважение,
КОНСТАНТИН БРЪНЕКОВ
(Председател на Групата общински съветници от ПП ГЕРБ)

