
                                                                                                                      

 
 

 

ОБЩИНА   ДРЯНОВО 
 

 

 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДРЯНОВО 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от 
 

инж. Мирослав Семов – кмет на община Дряново 
 

 

Относно: Промяна в Глава II, Раздел V от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Дряново 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

           Съгласно разпоредбата на чл. 26 ал. 2 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина 

Дряново, за посещение на музейни експозиции са определени следните такси: 

- за ученици и пенсионери – 1.00 лв.; 

- за всички останали възрастови групи – 2.00 лв.; 

- за провеждане на беседа – 3.00 лв. 

              В Общинска администрация - Дряново е постъпило писмо от директора на 

Исторически музей – Дряново, с Вх. № 39.00-2/22.01.2019 г. с предложение за 

актуализиране на цените за вход в експозициите и допълване на извършваните 

услуги, като се определят съответните такси.  

              В настоящата тарифа не са предвидени преференциални цени за малки 

деца и хора с увреждания. Няма и определена такса за провеждане на 

образователни програми. 

              С повишаването на цените за консумативи, се увеличават и разходите за 

организиране на всяка една изложба: осветление, отопление, съхранение на 

художествените творби, които се показват и/или предлагат.  

              Целта на предложените изменения е да се увеличат приходите и да се 

генерира ресурс за обезпечаване на бъдещото развитие на основните туристически 
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обекти в Дряново, които се стопанисват от Исторически музей - Дряново. 

 

             Предлагам тарифата на таксите за вход и услуги в ИМ-Дряново да бъде 

актуализирана, като се въведат необходимите промени. 

 

Въз връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет- Дряново да 

вземе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е : 

              На основание чл. 21, ал. 1 т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Дряново  

 

РЕШИ: 

Изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Дряново, както следва: 

1. В Глава II МЕСТНИ ТАКСИ, Раздел V „Използване на туристически 

атракции и входни такси, събирани от Исторически музей – гр. Дряново, за 

разглеждане на музейни експозиции“: Допълва и изменя текста на чл. 26, 

ал. 2, като след текста „За посещение на музейни експозиции:“ 

 

ОТ: 

- за ученици и пенсионери – 1,00 лв.; 

- за всички останали възрастови групи – 2,00 лв.; 

- за провеждане на беседа – 3,00 лв. 

СТАВА: 

- за ученици - 1.00 лв.; 

- за възрастни - 3.00 лв.; 

- за пенсионери - 2.00 лв.; 

- за беседа - 5.00 лв.; 

- за деца до 7 години и хора с увреждания – безплатно; 

- за образователни програми – 2.00 лв. на час за всеки обучаван. 

 

2. Промените в Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Дряново влизат в сила от датата 

на решение на Общински съвет – Дряново. 

3. Възлага на кмета на община Дряново да оповести промените в 

Наредбата чрез местните медии, за да стане достояние на населението на общината. 
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Приложение:  

1. Мотиви към Проект на промени в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Дряново; 

 

2. Проект на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на oбщина Дряново. 

 

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ 

Кмет на Община Дряново 
 

Съгласувал: 

Деница Вачкова 

Зам.-кмет на Община Дряново 
 

Изготвил: 

Диляна Джеджева 

Mл. експерт Дирекция ИХП 
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