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Проект на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Дряново 

 

1. Причини, които налагат предлаганите изменения и допълнения 

Цените на входните билети за експозициите на Исторически музей – Дряново са 

определени с решение на Общински съвет 2008 година. В десетгодишния период до 

края на 2018 г. са настъпили промени, както във вида на експозициите, така и в 

ръста на инфлацията, което обуславя и по-скъпата поддръжка на музейния фонд. За 

да се развиват нови дейности и де се обогатяват музейните експозиции, с цел 

популяризиране на община Дряново като туристическа дестинация, се налага 

актуализация на цените на входните такси и на услугите, предоставяни от 

културната институция. 

 

През последните 10 години са направени значителни промени и инвестиционни 

разходи, във връзка с ремонта и обновяването сградата на историческия музей, в 

която се помещава Експозиция „Колю Фичето. Живот и творчество.“ Обектът е 

снабден и с рампа и устройство за придвижване на инвалиди. 

 

Извършени са промени и допълнения във всички музейни експозиции – по поръчка 

са изготвени макети на емблематични обекти, организирани са тематични изложби, 

реставрирани са много образци, експозициите са допълвани с нови експонати. 

Периодично са извършвани ремонтни дейности – изолация, патиниране и др., като е 

постигнато обновяване и облагородяване на външните и вътрешни пространства на 

музейните обекти. През 2019 година предстои разширяване на експозицията „Икони 

и църковна дърворезба от дряновския край“ в избените помещения на Икономовата 

къща. Ще изложат стенописи от 60-те години на 19 век. 

 

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.  

 

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата 

Целта на предложените изменения е увеличаване на приходната част, 

балансирането й спрямо разходната част и генериране на ресурс за обезпечаване на 
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бъдещото развитие на основните туристически обекти в Дряново, които се 

стопанисват от Исторически музей - Дряново. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата 

За прилагането на проекта за изменение и допълнение на Наредбата не са 

необходими допълнителни финансови средствата, както и допълнителен човешки 

ресурси. При формиране на таксите и цените за предоставяните права и услуги, са 

отчетени потребностите и възможностите на различни социални групи, като са 

предвидени и съответните преференции. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата 

Предлагането на повече услуги и приходите от прилагането им ще доведат до 

балансиране на приходната спрямо разходната част във всички музейни експозиции 

на ИМ – Дряново. 

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Дряново е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 
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