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BEJJHKOT'LPHOBCKH 

OEIIJ;IIHCKH C'LBET 

II P E ,ll; JI O )K E H H E  

OT 

HH)K, .LJ:A}IHEJI ,l(HMHTPOB IIAHOB -

KMET HA OEI.QHHA BEJJHKO T'LPHOBO 

OTHOCHO: IlptteMaHe Ha PemeHtte 3a 0TM.s1Ha Ha Hapen6a 3a opraHH3aUIDITa 1-1 net!Hocrra 
Ha neTCKHTe .slCJIH Ha TepHT0pmITa Ha O6uzyrna Bem{KO TopHOBO, npHeTa c PemeHHe 
N!:!836/26.09.2013 r. Ha BemiKOThpHOBCKH o6IUIDICKH C'I>BeT 

YBA)KAEMJI rocrro,n;HH IIPE,ll;CE,ll;ATEJI, 

YBA)KAEMII OEI.QHHCKH C'LBETHIII(H, 

Hape.a6a N226 OT 18 HOeMBpH 2008 r. 3a ycTpOHCTBOTO H .ueHHOCTia Ha .aeTCKHTe 
.slCJIH H .aeTCKHTe Kyx.HH H 3J(paBHHTe H3HCKB8HIUI K'I>M TIDC, H3.[(a)leHa OT M.MHMCTbpa Ha 
3)lpaBeOTia.3BaHeTO, orrpe.aellil ycTpOHCTB0T0 H .aeHHOCTia Ha ,[(eTCKHTe .slCJIH H .aeTCKHTe 
Kyx.HH H 3.llpaBHHTe H3HCKB8HH51 K1,M DIX. 

Ha OCHOBaHHe qJJ, 21, an. 2 OT 3aKOHa 38 MeCTHOTO CaMoynpaBJieHHe H MeCTHaTa 
8J(MHHHCTpaIJ.H51 H 'JJI. 8 OT 3aKoHa 38 HOpMaTHBHHTe aKTOBe, C PerneHHe N2836/26.09.2013 r. 
Ha BeJJHKOThpHOBCKH 061.I{HHCKH c1,BeT, e npHeTa Hape.u6a 3a opraHH38UH.s1Ta H .ueiiHOCTia 

Ha .aeTCKHTe 51CJH:[ Ha TepHTOpH51Ta Ha O6mHHa Bemrno TopHOBO. 
C Hape.a6arn ca pernaMeHTHpaHH BH.llOBeTe .ueTCKH 51CJI]{ H 51CJieHH rpynH B .[(eTCKHTe 

rpa.lll.fHH Ha TepHTOplrnTa Ha O6nurna BeJIHKO TopHOBO, ynpaBJieHHeTO HM, ycJIOBlUITa 1-1 
pe.ua 3a T51:XHOTO non3Batte. Pa.3nHcaHH ca H3HCKBaHH51Ta K'hM .aei1Hocrra, YCTPOHCTBOTO H 
CTPYKTypaTa Ha .aeTCKHTe 51CJIB; ycJIOBH51Ta 38 nptteM H H3TIHCBaHe Ha .ueuaTa; 3,llpaBHHTe 
H3HCKBamrn K1,M ,[(eTCKHTe 51CJIH, xpatteHeT0, yqe6HO-B1,3TTHTaTeJIH8Ta pa6oTa H o6)"'lettHe Ha 
.aea;aTa H 3annaruaHeT0 tta TaKCHTe 3a rrorr3BaHe Ha .aeTCKHTe 51CJJH, c1,rnacHo Hape.u6aTa 3a 
onpe.uemrneTo H a)lMHHHCTPHpaHeTO Ha MeCTHHTe TaKCH H ueHH Ha ycrryrn Ha TepHT0pmITa 
Ha O6mHHa BeJIHKO TopHOBO. 

C ThrcMo c BX. N209-00-29/15.0l.2020 r. OT BeJJHKOThpHOBCKH o6mHHCKH C'bBeT, 
npHJIO)KeHo e H3npaTeH0 TIHCMO OT OKp'b)KHa npoKypaTypa - BeJJHKO TopHOBO, Kacaema 
He3aKOHOCbo6pa.3HOCT Ha OT,lleJJHH pa.3nope)J.6H OT Hape.LJ.6arn 3a opraHH3aun.s1Ta Ii 



дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново, а именно: чл. 
17, ал. 1, т. 8, чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 26, изр. последно. Спорните текстове 
регламентират случаите, в които се определя предимство при приема в детски ясли на 
деца на семейства, в които поне един от родителите е здравен работник; отсъствието на 
деца от детските ясли и заплащането на постоянна такса  при отсъствие на децата. 
 След извършен цялостен анализ за съответствието на разпоредбите на Наредбата 
за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико 
Търново с действащото законодателство и настъпилите промени в  нормативната 
уредба на местно ниво, се направи извода, че към настоящия момент текстовете на 
Наредбата, регламентиращи дейността и организацията на детските ясли на 
територията на Община Велико Търново, относно вида на детските ясли и яслени групи 
в детските градини, условията за прием и ползване на предимство при прием на деца и 
заплащането на такси за ползване на детски ясли, не кореспондират с действащата 
нормативна уредба, уреждаща както въпроси с местно значение, така и обществени 
отношения, уредени с нормативни актове от по-висок ранг. 
 С Решение №47/19.12.2019 г. и Решение №48/19.12.2019 г. Великотърновски 
общински съвет прие изменение и допълнение в Раздел II „Такси за ползване на детски 
ясли и детски градини“ от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, с което отменя 
задължението за родителите или настойниците да заплащат постоянна месечна такса за 
ползване на детски ясли. Приетите промени, не са синхронизирани със задължението 
на родителите или настойниците, регламентирано в чл. 23 и чл. 26, изр. последно от 
Наредба за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община 
Велико Търново, за заплащане на постоянна месечна такса.  
 Предвид гореизложеното и в резултат от направения цялостен анализ, отпада 
необходимостта от Наредбата за организацията и дейността на детските ясли на 
територията на Община Велико Търново.  
 Изготвеният проект на Решение за отмяна на Наредба за организацията и 
дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново, приета с 
Решение №836/26.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, е публично 
оповестен на официалната електронна страница на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg. След изтичането на законовия срок от 30 дни при 
отразяване на промени в проекта на Решението за отмяна на Наредбата, същите ще 
бъдат систематизирани преди приемането му от Великотърновски общински съвет. 

 
Във връзка с гореизложеното, ПРЕДЛАГАМ Великотърновски общински съвет 

да приема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е :  
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, чл. 
76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Великотърновски 
общински съвет:  
 
 
 
 
 

https://www.veliko-tarnovo.bg/


Отменя Наредба за организацията и дейността на детските ясли на територията 
на Община Велико Търново, приета с Решение №836/26.09.2013 г. на Великотърновски 
общински съвет. 

 
 
Приложение:  
1. Мотиви (Приложение №1); 
2. Съобщение (Приложение №2). 
 
 
 
С уважение, 
 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 
 
 
Съгласували: 
 
ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА 
Директор на Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“ 
 
РОСИЦА ДИМИТРОВА 
Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ 
 
 
Изготвил: 
Йоана Стефанова – гл. експерт в Дирекция СДЗ 
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