
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.10.2022 г., за 

предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на  

допълване 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 Община 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. Допълва чл.34 от Наредба за  определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Трявна с нови точки както следва: 

17 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на работно време  на търговски обект 

Обикновена 

14 раб. дни 

 

5,00 

Бърза 

3 раб. дни 

10,00 

18 Издаване на разрешение за удължено работно време 

на търговски обект 

Обикновена 

7 раб.дни 

 

20,00 

Бърза 

3 раб. дни 

40,00 

 

2.Изменя и допълва чл. 42, т. 31 от Наредба за  определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Трявна както следва: 

Било: 

т. 31 

 

Входни такси на Специализиран музей за резбарско и зографско 

изкуство -  Трявна (постъпват в СМРЗИ): 

 

крайни цени 

 



1. Входна такса за посещение на един музеен обект:  

-учащи (ученици и студенти) 1,00 лв./човек 

-възрастни 3,00 лв./човек 

-пенсионери 2,00 лв./човек 

2. Входна такса за посещение на три музейни обекта по избор в 

рамките на три последователни дни: 

 

-учащи (ученици и студенти) 2,50 лв./човек 

- възрастни 7,00 лв./човек 

- пенсионери 5,00 лв./човек 

3. Входна такса за посещение на шест музейни обекта по избор 

в рамките на три последователни дни: 

 

-учащи (ученици и студенти) 5,00 лв./човек 

- възрастни 15,00 лв./човек 

- пенсионери 10,00 лв./човек 

4. Екскурзоводни беседи: 

4.1. Беседа в един музеен обект: 

- на български език 7,00 лв./бр. 

- на чужд език 15,00 лв./бр. 

4.2. Обзорна беседа за града 

- на български език 40,00 лв./бр. 

- на чужд език 50,00 лв./бр. 

4.3. Урок на «Рада Госпожина» (на български език) 30,00 лв./бр. 

 

Става: 

т. 31 

 

Входни такси на Специализиран музей за резбарско и зографско 

изкуство -  Трявна (постъпват в СМРЗИ): 

 

крайни цени 

 

1. Входна такса за посещение на един музеен обект:  

-учащи (ученици и студенти) 2,00 лв./човек 



-възрастни 5,00 лв./човек 

-пенсионери 3,00 лв./човек 

2. Входна такса за посещение на три музейни обекта по избор в 

рамките на три последователни дни: 

 

-учащи (ученици и студенти) 5,00 лв./човек 

- възрастни 12,00 лв./човек 

- пенсионери 7,00 лв./човек 

3. Входна такса за посещение на шест музейни обекта по избор 

в рамките на три последователни дни: 

 

-учащи (ученици и студенти) 10,00 лв./човек 

- възрастни 22,00 лв./човек 

- пенсионери 12,00 лв./човек 

4. Екскурзоводни беседи: 

4.1. Беседа в един музеен обект: 

- на български език 10,00 лв./бр. 

- на чужд език 20,00 лв./бр. 

4.2. Обзорна беседа за историята на града и 3 музейни обекта 

- на български език 50,00 лв./бр. 

- на чужд език 60,00 лв./бр. 

4.3. Урок на «Рада Госпожина» (на български език) 50,00 лв./бр. 

 

2.Изменя и допълва чл. 42, т. 33 от Наредба за  определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Трявна както следва: 

Било: 

т. 33 

 

Цени на услуги, предлагани от Специализиран музей за 

резбарско и зографско изкуство - Трявна: 

 

 

I. От физически лица 

 

 

1. Ползване на документален и снимков материал от фонда на 

Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна 

 



се заплаща както следва: 

1.1. консултации за научни трудове и публикации – 

библиографска справка и ползване на снимков материал от фонда на 

музея           

 

10,00 лв./бр. 

1.2. Ползване на книги от музейната библиотека:  

1.2.1. годишна цена 5,00 лв./год. 

1.2.2. еднократна цена 1,00 лв./бр. 

1.2.3. получаване на копия на документи от музейния 

фонд: 

 

 

- за първа страница 5,00 лв./стр. 

- за всяка следваща страница 1,00 лв./стр. 

1.2.4. сканиране на снимки от музейния фонд и запис на 

електронен носител 
1,00 лв./снимка 

1.2.5. ползване на ценни оригинални документи (за 

информация), без да се правят ксерокопия: 
 

- годишна цена 10,00 лв./год. 

- еднократна цена 5,00 лв./бр. 

1.2.6. изготвяне на писмена справка по различни въпроси, 

свързани с историята и културното наследство на гр. Трявна 
10,00 лв./стр. 

 

II. От юридически лица  

 

Цените по т.I, с 

увеличение 50% 

III. Други цени на услуги: 

*за физически и юридически лица 

*цените посочени в раздел III, т.32 са крайни 

 

1. Ползване на покрита тераса в постройка тип „беседка” в двора 

на  Музей „Тревненска иконописна школа” като място за провеждане 

на културни събития 

1,00 лв./човек на 

час 

 

1. Цени на атракции: 

(на човек) 

2.1. Рисуване на бръшлянов лист в Даскаловата къща  

- учащи 1,00 лв./час 

- възрастни 2,00 лв./час 



1.2. Апликиране на ретро облекло в Райковата къща 2,00 лв./час 

1.3. Рисуване на ретро облекло в Райковата къща 1,00 лв./час 

1.4. Тъкане на станче в Райковата къща 1,00 лв./час 

1.5. Изработване на цяла чергичка 5,00 лв./час 

3. Демонстрация на дърворезба – за 1 час (по предварителна 

заявка поне 1 час по-рано. Предлага се само в работни дни) 

10,00 лв. на група 

до 10 човека или 

1,00 лв./човек за 

група над 10 

човека 

4.Обучение по дърворезба (на човек), в това число:  

4.1. обучение по дърворезба и резбоване на лъжица 10,00лв./час 

4.2. обучение по дърворезба и изработване на талерка за 8 

часа 
30,00 лв./бр. 

4.3. обучение по дърворезба и изработване на кутия за 16 часа 

(два работни дни) 
50,00 лв./бр. 

4.4. подреждане на пъзел в Даскаловата и Ангел-Кънчевата 

къща: 

(за 1 час, за 1 

лице) 

- за учащи 1,00 

- за възрастни 2,00 

4.5. апликиране на знаменце в Ангел-Кънчевата къща  2,00 лв./час 

 

5. Тържествено раздаване на свидетелства в стаята от взаимното 

училище в рамките на 30 минути. 

 

10,00 лв. / група 

6. Празнична или сватбена фотосесия в музеен обект по избор (в 

рамките на 1 час) 

 

50,00 лв. 

 

 

Става: 

т. 32  

 

Цени на услуги, предлагани от Специализиран музей за 

резбарско и зографско изкуство - Трявна: 

 



 

II. От физически лица 

 

 

1. Ползване на документален и снимков материал от фонда на 

Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна 

се заплаща както следва: 

 

1.1. консултации за научни трудове и публикации – 

библиографска справка и ползване на снимков материал от фонда на 

музея           

 

10,00 лв./бр. 

1.2. Ползване на книги от музейната библиотека:  

2.2.1. годишна цена 5,00 лв./год. 

2.2.2. еднократна цена 1,00 лв./бр. 

2.2.3. получаване на копия на документи от музейния 

фонд: 

 

 

- за първа страница 5,00 лв./стр. 

- за всяка следваща страница 1,00 лв./стр. 

1.2.4. сканиране на снимки от музейния фонд и запис на 

електронен носител 
1,00 лв./снимка 

1.2.5. ползване на ценни оригинални документи (за 

информация), без да се правят ксерокопия: 
 

- годишна цена 10,00 лв./год. 

- еднократна цена 5,00 лв./бр. 

1.2.6. изготвяне на писмена справка по различни въпроси, 

свързани с историята и културното наследство на гр. Трявна 
10,00 лв./стр. 

 

II. От юридически лица  

 

Цените по т.I, с 

увеличение 50% 

IV. Други цени на услуги: 

*за физически и юридически лица 

*цените посочени в раздел III, т.32 са крайни 

 

      1.Ползване на покрита тераса в постройка тип „беседка” в двора 

на  Музей „Тревненска иконописна школа” като място за провеждане 

на културни събития 

1,00 лв./човек на 

час 

 (на човек) 



     2.Цени на атракции: 

2.1. Рисуване на бръшлянов лист в Даскаловата къща (до 1 час)  

- учащи 2,00 лв. 

- възрастни 4,00 лв. 

    2.2.Апликиране на традиционно облекло в Райковата къща (за 1 

час) 
4,00 лв. 

    2.3.Тъкане на станче в Райковата къща ( за 1 час) 5,00 лв. 

3. Демонстрация на дърворезба – за 1 час (по предварителна 

заявка поне 7 дни по-рано. Предлага се само в работни дни) 
10.00 лв. 

4. Демонстрация на иконопис в музей «Тревненска 

иконописна школа – за 1 час (по предварителна заявка поне 7 

дни по-рано) 

 

10.00 лв. 

            5. Подреждане на пъзел в Даскаловата и Ангел-Кънчевата 

къща: 

(за 1 час, за 1 

лице) 

- за учащи 2,00 лв. 

- за възрастни 4,00 лв. 

5.1.  Апликиране на знаменце в Ангел-Кънчевата къща  2,00 лв./час 

 

6. Тържествено раздаване на свидетелства в стаята от 

взаимното училище в рамките на 30 минути. 

 

10,00 лв. / група 

7. Празнична или сватбена фотосесия в музеен обект по избор 

(в рамките на 1 час) 

 

50,00 лв. 

 


