
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 04.09.2020 г., 

за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на 

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

територията на община Трявна.  

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по 

проекта в деловодството на Общински съвет - Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по 

електронен път на e-mail: tryavna@tryavna.bg  
 
 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  

 

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. 
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(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. 

 

 

Изготвил: 

Константин Брънеков 

Председател на групата общински съветници от ПП ГЕРБ 


