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ОТНОСНО:  Изменение на  Наредба за  определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Трявна 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Внасям за разглеждане и приемане изменения и допълнения в Наредбата за определяне 

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

Трявна, със следните мотиви: 

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.  

 

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.  

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове.    

Настоящото предложение, заедно с проекта и мотивите към него, ще бъде публикувано 

на официалната интернет страница на Община Трявна, като на всички лица щe се 

предостави срок от 30 дни да се запознаят с него и да изразят своите възражения, 

предложения и становища. 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Трявна да вземе 

следното     

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал 1, буква „в“ от 

Закона за местните данъци и такси и  във връзка с писмо вх. № РД-10-196/04.10.2022  г.  

на директора на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - г. Трявна 

Общински съвет - Трявна 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 



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. 

 

3. 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 

 

     2.Цени на атракции: 

(на човек) 

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. 

 

 

4.Измененията и допълненията на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна влизат в сила от 

деня на публикуването им на интернет сайта на Община Трявна.  

 



СИЛВИЯ КРЪСТЕВА 

Кмет на община Трявна        

 

 

Съгласувал: 

Адвокат Галин Ненов 

Юрист на община Трявна 

 

Съгласувал: 

Албена Конакчиева 

Секретар на община Трявна 

 

Съгласувал: 

Мариета Ганева 

Директор дирекция „ФСАО“ 

 

Съгласувал: 

Инж. Румяна Цанева 

Директор дирекция „СДУР“ 

 

Изготвил: 

Кольо Дабков 

Ст. експерт „КОСЗ“ 

 


