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МОТИВИ
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.
77 от Административно процесуалния кодекс, Община Трън чрез настоящото публикуване в
Раздел "Новини" на интернет страница на общината, предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят предложения, възражения и да изразят становища по
Проекта на решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 5/31.01.2019г.
Срокът за приемане на писмени предложения, възражения и становища относно
изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги е 30 /тридесет/ дневен, считано от 02.03.2021 г., в който срок Проектът на
решение, заедно със Заповедта, Мотивите, Поканата, Обявлението и Предварителната оценка
на въздействие са на разположение на интернет страницата на Община Трън в Раздел
"Новини".
Писмените предложения, възражения и становища по изменението на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги могат да се депозират
в звеното за административно обслужване - Деловодството на Община Трън с адрес: гр.
Трън, пл. Владо Тричков №1, в обявеното му работно време или на официалния и-мейл:
obshtina_tran@mail.bg до 02.04.2021г. на вниманието на г-жа Десислава Димитрова –
заместник кмет.
След провеждане на публичното обсъждане, ще бъдат разгледани всички постъпили
становища и предложения от заинтересовани страни.
Протоколът с отразените становища и предложения след обществените консултации,
ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Трън.
1. Мотиви, налагащи приемането на изменението и допълнението на
подзаконовия нормативен акт.
Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование (обн.
ДВ 82/18.09.2020г) държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за
дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Размерът за средствата
за 2021г и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в РМС
№790/30.10.2020г. На общините се предоставят по 174 лева за всяко дете в предучилищна
възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска
градина/училище. На практика всяка община ще получи определения норматив за всички
обхванати в предучилищно образование 5 и 6-годишни деца.
Средства за 4-годишните деца ще бъдат предоставени само на общините, въвели
задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца до края на 2020г. За тази цел е
необходимо Общинските съвети да вземат решение за задължителна предучилищна
подготовка на 4-годишните деца. За решенията, влезли в сила след 1.01.2021 г.
допълнителните бюджетни средства по по-високия стандарт за дете в предучилищна възраст,
записано в съответното детско заведение, като по норматив за подпомагане храненето за 4годишните деца, ще бъдат предоставяни от началото на учебна 2021/2022 г.

Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО, средствата за подпомагане заплащането от
родителите на деца за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование
следва да се изразходват при спазване на следните съотношение:
 Не по-малко от 50% за пълно подпомагане заплащането на такси, т.е
освобождаване от такси;

Останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от
родителите).
Посоченото ограничение е минимално т.е. няма законова пречка за пълно
освобождаване от такси да се използват и повече от 50% от предоставените от държавата
средства.
През 2020 година в ДГ „Ален мак“ Трън са събрани и отчетени 1125 лева от такси за
ползване на детски ясли и детски градини. Сходен е бил размерът на събраните такси и през
предходните години. През настоящата 2021г записаните деца са 86, като повече от
половината са 4, 5 и 6-годишни (предучилищна възраст) и за тях има отпуснати финансови
средства, съгласно РМС №790/30.10.2020г., т.е. те няма да заплащат такса. Предвид
социалния статус на семействата на децата, посещаващи детското заведение, както и това, че
подобно разделение при заплащането на такси би довело до напрежение и недоволство,
предложеното изменение на Наредбата касае освобождаване от заплащане на такса всички
деца, посещаващи ДГ „Ален мак“.
Цели, които се поставят.

Подзаконов нормативен акт в съответствие с действащото национално
законодателство.

Задоволяване интересите на жителите на община Трън чрез облекчаване
разходите на семействата, чиито деца посещават детска градина и ясла.
2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.
Ще са необходими минимални финансови средства от местния бюджет.
3. Очаквани резултати от прилагането на новите промени.
Положителен ефект върху част от населението на община Трън, изразяващ се в грижа
за най-малките жители чрез облекчаване на семейните бюджети.
4. Съответствие с правото на Европейския съюз.
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на
целите, поставени с предлаганата наредба.
Изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги е местен нормативен акт, поради което съответствието й с правото на
Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното
самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не
противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
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