
МОТИВИ (ДОКЛАД) 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА. 

 

  

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна  

 

1.1 Предложението от страна на общинска администрация за изменение и допълнение 

на  чл. 42, т. 31 и т.33 от  Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Трявна по отношение на цените е обусловено 

от променената икономическа ситуация в Република България през последната година. 

При предложението е взето е под внимание  предложение Вх. №  3200-310 от 

04.10.2022 г. на Директора на СМРЗИ Трявна. Специализираният музей за резбарско и 

зографско изкуство – Трявна запазва в основни линии атракциите, които предлага на 

туристите, посещаващи гр. Трявна.  

Цените и видът на предлаганите атракции в музейните обекти са от 2018 г.  Четири 

години за динамичен отрасъл като туризма са достатъчно време, за да бъдат цени и 

такси съобразени с актуалните икономически реалности и резултатите от досегашното 

предлагане. Съществуващата наредба няма как да реши този проблем, без да бъде 

изменена. 

 

Предлага се  повишаването на всички входни такси в музейните обекти като се запазва 

диференциацията за един, три и шест обекта. Увеличението не е драстично. Цели се 

частично да бъдат компенсирани увеличените през последните 4 години цени на 

средства за издръжка и поддръжка на материалните обекти. 

Конкретизиран е и броят на музейните обекти, обхванати от обзорната беседа за 

историята на града. Така предварителните очаквания на посетителите, избрали тази  

услуга, ще бъдат коректно изпълнени. 

Предлага се увеличение цените на някои от атракциите, към които явно има доказан 

интерес от посетителите: рисуване на бръшлянов лист; апликирани на традиционни 

носии; тъкане на станче; редене на тематични пъзели.  

В същото време се увеличава срокът за предварителната заявка при някои атракции 

(демонстрация на дърворезба) – с цел по-добра организация и гарантирано качество  на 

предлаганата демонстрация. 

Премахва се обучението по дърворезба, което се замества с демонстрация по иконопис. 

Стремежът е очевидно да се разшири и увеличи въздействието при представянето и на 

това направление на Тревненската художествена школа.  

1.2 В Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ е създаден нов чл.16б, 

касаещи администрирането и заявяването на работно време на обектите. Разпоредбата 

на чл.16б, ал.1 от ЗЗШОС предвижда: „Физическите лица, юридическите лица и 



едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната 

администрация за работно време при откриване на обекти по чл.16а, ал.1, както и за 

промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на 

съответния общински съвет. За изпълнение на тези изисквания е необходимо в 

наредбата да бъдат  определени такси за възстановяване на разходите за извършване на  

услугите, които се предоставят на стопанските субекти от общинската администрация.  

 

Целите, които се поставят 

 

 Осигуряване на актуалност на съответните текстове в съществуващата наредба в 

съответствие със създадения туристически облик на гр. Трявна;  

 Разнообразяване на начините за представяне на културно-историческото 

наследство; увеличаване броя на посетителите.  

 Ръст на собствените приходи на музея; годишния брой на посетителите; 

отзивите и препоръките, оставени от тях.  

  

 Оптимизиране на разходите на общината чрез възстановяване на разхода за 

осъществяваните услуги.  

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба  

 

3.1.Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство: 

Няма да има допълнителни разходи, освен осигуряването на материали за атракциите с 

творчески характер. 

3.2. Община Трявна 

Няма да има допълнителни разходи тъй като услугите ще бъдат извършвани от лица, 

определени от Кмета на Община Трявна, които към настоящия момент работят на 

трудово или служебно правоотношение в общинска администрация Трявна. 

 

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива  

 Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани 

от Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство и администрацията 

на Община Трявна. Община Трявна ще уплътни възможностите, които предлага 

на туристите за смислено и разнообразно запознаване с културно-историческото 

наследство 

 Хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба 

на Р България.  

 Възможност СМРЗИ да утвърди облика си на съвременен културен институт 

Увеличаване на собствените приходи на музея; годишния брой на посетителите; 

отзивите и препоръките, оставени от тях  

 Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет.  

 



5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  
 

Проектът за изменение на Наредбата е съобразен с европейското законодателство - 

Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и 

местно законодателство. Проектът за изменение на Наредбата е съобразен с 

изискванията на основния нормативен акт – ЗМДТ и други закони, предвиждащи 

изискване и правомощия за събиране на цени и такси на услуги и права, предоставяни 

от Община Трявна, както и тяхното предоставяне.  


