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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Г А Б Р О В О 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от арх. Николай Меразчиев - За Кмет на Община Габрово 
 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене. 

 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  
Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема 

наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 
Анализ на действащата към настоящия момент Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община 
Габрово показва, че нормативния акт се нуждае от съществена редакция, за да отговори 
на промените в националното законодателство и европейските актове. Редакцията се 
налага и с цел внасяне на яснота в части от Наредбата, където поради многократни 
промени в миналото са добавяни или отменяни текстове, както и поради предложени 
промени в стойностите на част от сега действащи такси и цени на услуги, и не на 
последно място -  необходимост от промяна на оформлението й.  

С проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, 
цени на услуги и права на територията на Община Габрово се цели едно общо и 
цялостно актуализиране на цените на услугите предоставяни от Община Габрово и 
второстепенните разпоредители. Актуализация се налага с оглед множеството 
постъпили искания в тази насока. 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. Включени 
са и цени на нови права и услуги, които могат да бъдат предоставяни от Община 
Габрово и второстепенните разпоредители.  

Проектът на подзаконовия нормативен акт е съобразен с действащия към 
момента Закон за местните данъци и такси, който от своя страна е в съответствие с 
Европейското законодателство. 

Във връзка с установените по време на обсъждане на проекта на наредбата в 
постоянните комисии на Общински съвет – Габрово неточности, както и на база 
постъпили предложения за промени в някои текстове, са направени и съответните 
корекции.  

Сред предложените промени, най-съществената касае определянето на цените на 
билетите за посещение на музейна експозиция в общинските културни институти със 
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статут на музеи - Регионален исторически музей, Музей Дом на хумора и сатирата, 
АЕК „ЕТЪР“ и Художествена галерия „Христо Цокев“. Алинея (2) на чл. 187 от Закона 
за културното наследство, ясно казва, че цените на входните билети в държавните и 
общинските музеи се определят от техния директор съгласувано с финансиращия музея 
орган. Именно тази законова разпоредба е намерила отражение в настоящия проект на 
Наредба. В допълнение на това следва да се отбележи, че при ефективен мениджмънт, 
по-голямата оперативност дава възможност на ръководителите на посочените културни 
институти за постигане на по-добри резултати, в съответствие с поставените социални 
и икономически цели.    

За прилагането на наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс.                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Въз основа на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Габрово да вземе 

следното   
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 9 от 
ЗМДТ Общински съвет Габрово 
 

Р Е Ш И: 
 

           Приема на второ четене Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. 
 

Приложение: проект на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. 
 

 
 

С уважение, 
 

АРХ. НИКОЛАЙ МЕРАЗЧИЕВ 
За кмет на Община Габрово 
(съгласно заповед № 204/09.02.2015 г. 
на кмета на Община Габрово) 

 
 
 


