
                                                                                                                                   ПРОЕКТ! 

МОТИВИ 

 
 

ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО 
(приета с Решение № 29/26.02.2015 г., изм. с Решение № 31/05.03.2015 г., доп. с 
Решение № 52/26.03.2015 г.) 
 

Целта на настоящото предложение е създаване на условия за по-гъвкава 
ценова политика по отношение на услугите в областта на културата и туризма. За 
реализиране на предложението не са необходими финансови средства, а 
очакваните резултати са подобряване на достъпа до културни и туристически услуги, 
повишаване на качеството на предлаганите услуги и финансовите приходи.  

В последните години културният живот в община Габрово търпи осезаемо 
раздвижване, което налага промени в цените на билетите за посещение на културни 
събития, организирани от Община Габрово и второстепенните разпоредители с 
бюджет при Общината, съобразно сходни събития, на външни организации, 
реализирани в града. Цените са съобразени със социалния статус на потенциалната 
публика и са формирани на база на анализ на разходи по реализиране на събитието 
и прогнозна частична финансова възвръщаемост.   

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. 

 Към всеки раздел са посочени причините и фактическите основания за 

предложените промени.В тази връзка предлагаме следните промени: 

РАЗДЕЛ IV  
ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА 

С цел насърчаване на интереса към стойностното кино и стимулиране на 

посещаемостта на филми от фестивални програми да се въведе цена за 

абонаментна карта.  

III. Цени на билети за мероприятия, организирани от Община Габрово 
 
Било 

 

Става 

№ Вид на услугата Цена в лева 

1. Кинопоказ на филми  

1.1 Филмови прожекции, включително от фестивална 
програма 

3.00  

№ Вид на услугата Цена в лева 



 

Диференциране на цената на билетите за събития в големи зали, според степента 

на визуално възприятие и условното им разделяне на зони – (първа, втора, трета ) 

Било: 

 

Става: 

 

 

Анализът на посещаемостта на Международния фестивал „Дни на камерната 

музика“ за последните две издания 2015 и 2016 г., (за времето на действие на 

новата Наредба) сочи сериозен спад, който до голяма степен се дължи на факта, че 

1/3 от постоянната публика на фестивала е на възраст над 65 години. С цел 

създаване на възможност за достъп до висока култура на тази социална група, както 

и стимулиране на интерес у млади хора – ученици и студенти, предлагаме промяна в 

стойността на билета и диференциране на цената на билет за Международния 

фестивал „Дни на камерната музика“ 

1. Кинопоказ на филми  

1.1 Филмови прожекции, включително от фестивална 
програма 

3.00  

1.1.1. Абонаментна фестивална карта 70% от сумата 
от цената на 

всички платени 
прожекции  ( не 

по-малко от 4)  
във 

фестивалната 
програма,  

2.3  Концерти, спектакли, шоупрограми и др. артистични 
събития, с участието на международни изпълнители 
и/или на български изпълнители с международна 
значимост 

 8.00  

2.3  Концерти, спектакли, шоупрограми и др. артистични 
събития, с участието на международни изпълнители 
и/или на български изпълнители с международна 
значимост 

 8.00  

2.3.1.  За места в първа зрителна зона (1 - 6 ред партер, 1 - 3 
ред балкон) 

12.00 

2.3.2. За места във втора зрителна зона (7-11 ред партер, 4-
6 ред балкон) 

10.00 

2.3.3. За места в трета зрителна зона (след 12 ред партер, 
след 7 ред балкон) 

8.00 



Било: 

 

Става: 

 

РАЗДЕЛ V  
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ 
 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ХРИСТО ЦОКЕВ” 

Във връзка с провеждането на Национална изложба Мостове с организатори 

Министерство на културата, Община Габрово  и Художествена галерия ''Христо 

Цокев’’ предлагаме да бъде добавена такса за участие в национална изложба. 

Получените средства от тези такси, постъпили в бюджета на ХГ ''Христо Цокев’’, ще 

бъдат необходими за изработка на каталози, плакати, брошури и разходи за 

3.  Концерт от фестивална програма 6.00  

3.1 Абонаментна фестивална карта 70% от сумата 
от цената на 

всички 
концерти във 

фестивалната 
програма 

3.2 Абонаментна фестивална карта за ученици, студенти и 
лица над 65 г.  

50% от сумата 
от цената на 

всички 
концерти във 

фестивалната 
програма 

3.  Концерт от фестивална програма 6.00  

3.1  Концерт от Международен фестивал „Дни на 
камерната музика“ 

5.00 

3.1.1  За ученици, студенти и лица над 65 години 3.00  

3.2 Абонаментна фестивална карта 70% от сумата 
от цената на 

всички 
концерти във 

фестивалната 
програма 

3.3 Абонаментна фестивална карта за ученици, студенти и 
лица над 65 г.  

50% от сумата 
от цената на 

всички 
концерти във 

фестивалната 
програма 



разпространението им,  дейности свързани с експониране на изложбата /изработка 

на етикети за каритните, материали за окачване и др./.както следва: 

№ Вид на услугата Единица 
мярка 

Цена  в 
лв. 

7. Такса за участие в национална изложба участник 20.00 

 
 

МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА“ 
 

Предвид наличието на камери в преносими устройства като телефони и таблети, 

както и политиката на Музея за активно включване на посетителите в промотиране 

на дейността му чрез социалните медии, да отпадне цената за любителско 

заснемане.  

Било: 

2 Заснемане с фотоапарат и/или видеокамера   

2.1 В залите „Корени на габровския хумор“ и „Планета  
Габрово“ 

безплатно 

2.2 Любителско заснемане  8.00  

2.3 Професионално заснемане час 100.00  

 

Става: 

2 Професионално заснемане час 100.00 

 
 
 

АЕК „ЕТЪР“ 
 

С Решение № 22 от 25.02.2016 г. на Общински съвет – Габрово името на музея е 
променено от АЕК „Етър“ на ЕМО „Етър“, което налага  навсякъде в Наредбата АЕК 
„Етър“ да бъде заменено с ЕМО „Етър“. 
 
Предлага се промяна в цените на т. III Екскурзоводска беседа при посещение в 

АЕК „ЕТЪР“, т. 12. На български език. Причините, които налагат промяната са 

привеждане на цените в съответствие с времевата ангажираност на екскурзовода и 

с натовареността му по време на обиколката на ЕМО „Етър”. Целта е цените на  тази 

услуга, предлагана от музея, да бъде в съответствие с цените на други подобни 

музеи в страната (Националния исторически музей, РИМ – Велико Търново, РИМ – 

Шумен и др.) За реализиране на предложението не са необходими никакви 

финансови средства, а очакваните резултати  са повишаване на финансовите 

приходи.  

Техническа корекция – в т. 14 и т. 15 от т. III Екскурзоводска беседа при 

посещение в АЕК „ЕТЪР“ да минат в т. II  Допълнителни услуги 



В чл. 187 ал. 2 от ЗКН е посочено, че „цените на входните билети в държавните и 

общинските музеи се определят от техния директор съгласувано с финансиращия 

музея орган.” В тази връзка се предлага да отпадне т. IV Посещение в Детски 

обучителен кът, като промянатна е в съответствие с  разпоредбите на ЗКН и ще 

допринесе за облекчаване на процедурата по съобразяване на цените с музейните 

нужди 

било  
АЕК “ЕТЪР“ 

II. Допълнителни услуги /цени без ДДС/   

10 Ползване на зали:   

10.1 конферентна зала с ползване на помощни 
средства (мултимедия, флипчарт) 

за час 25.00  

10.2 зала с пано за час 33.33  

10.3 голяма зала за час 50.00  

10.4 Прояви на политически партии и организации за час 1.5 пъти 
съответните 

цени от № 
10.1; 10.2; 

10.3 

11 Ползване на паркинг от гости на хотела  за лек 
автомобил 

2.75  

за автобус 5.50  

III Екскурзоводска беседа при посещение в 
АЕК „ЕТЪР“ 

  

12 На български език обзорна 6.67  

тематична 8.33  

13 На чужд език обзорна 16.67  

тематична 16.67  

14 Ползване на паркинг /южен вход/ - леки 
автомобили 

до 30 мин. безплатно 

до час 0.83  

до два часа 1.67  

за всеки 
започнат час 
след втория 

0.83  

15 Ползване на паркинг /южен вход/ - автобуси до 30 мин. безплатно 

до час 2.50  

до два часа 3.33  

за всеки 
започнат час 
след втория 

0.83  

IV Посещение в Детски обучителен кът   

16 Индивидуално посещение  2.00  

17 Едно дете с придружител/и  2.00  

18 Две деца с придружител/и  3.00  

19 Три деца с придружител/и  4.00  

20 Четири и повече деца с придружител/и на дете 1.00  

 



 
става ЕМО „ЕТЪР“ 

 

№ Вид на услугата Единица 

мярка 

Цена в 

лева 

II. Допълнителни услуги /цени без ДДС/   

10 Ползване на зали:   

10.1 конферентна зала с ползване на помощни 

средства (мултимедия, флипчарт) 

За час 25.00  

10.2 зала с пано За час 33.33  

10.3 голяма зала За час 50.00  

10.4 Прояви на политически партии и организации За час 1.5 пъти 

съответните 

цени от 

№10.1; 

10.2; 10.3 

11 Ползване на паркинг от гости на хотела  За лек 

автомобил 

2.75  

За автобус 5.50  

12 Ползване на паркинг /южен вход/ - леки 

автомобили 

До 30 мин. безплатно 

До час 0.83  

До два часа 1.67  

За всеки 

започнат час 

след втория 

0.83  

13 Ползване на паркинг /южен вход/ - автобуси До 30 мин. безплатно 

До час 2.50  

До два часа 3.33  

За всеки 

започнат час 

след втория 

0.83  

 



III Екскурзоводска беседа при посещение в 
ЕМО „ЕТЪР“ 

  

14 На български език обзорна 8.33 

тематична 10.00 

15 На чужд език обзорна 16.67  

тематична 16.67  

 

 
 

АИР „БОЖЕНЦИ“  
 

Поради промяна в наименованието на институцията от Архитектурно-исторически 

резерват „Боженци“ на Музей на Архитектурно-исторически резерват „Боженци“,  с 

Решение № 53 от 31 март 2016 г. на Общински съвет – Габрово, е необходимо 

навсякъде АИР „Боженци“ да се замени с МАИР „Боженци“.  

 
С приемането на Закона за културното наследство /ЗКН/ през 2009 г. всички музеи 

са задължени да работят, съгласно определените от него правила. В действащата 

към момента Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени 

на услуги и права на територията на Община Габрово са включени и цените за 

входни билети за посещение на МАИР „Боженци“. Поради факта, че по този начин се 

нарушава чл. 187 ал.2 от ЗКН е необходимо отпадането на т. 1, т. 2, т. 3, касаещи 

цените на посещения в музейните обекти. Цените на входните билети следва да   

бъдат съгласувани между директора на музея и финансиращия музея орган - 

Община Габрово по надлежния ред.  

Музейните обекти са разположени в цялото село и за обслужването им е 
необходимо служителя екскурзовод да придружава туристите през цялото време на 
обиколката и да изнесе частична или пълна беседа. При формиране на група за 
посещение през активния туристически сезон ежедневни са случаите, в които част 
от туристите желаят да получат и заплатят беседа, а друга част не желаят. Това 
налага разделянето на групата на две части, което поради оптимизирания брой 
служители често е невъзможно. С цел създаване на по-привлекателна туристическа 
услуга и равнопоставеност, се предлага цената за екскурзоводска беседа да 
отпадне от наредбата и да бъде включена в цената за вход за посещение на музея и 
всички посетители на музейните обекти да получават и беседа. 
 
Поради факта, че по никакъв начин не допринасят за увеличение броя на туристите, 

посещаващи музейните обекти, да отпаднат намаленията, предвидени за 

туроператори и нощуващи в къщите за гости на МАИР „Боженци“. 

 Било: 

№ 
Вид на услугата 

 
Единица 

мярка 
Цена 

1. Посещение на един музеен обект за човек 2.00  



1.1 Ученици, студенти, лица с трайни увреждания със 
степен на увреждане над 50 на сто и лица на 
възраст над 65 години 

за човек 1.00  

1.2 Деца до 7 години, деца от специализирани 
заведения за предоставяне на социални услуги 

безплатно 

1.3  Носители на званието „Почетен гражданин на град 
Габрово“ (с придружител) 

безплатно 

2. Посещение на три музейни обекта за човек 4.00  

2.1 Ученици, студенти, лица с трайни увреждания със 
степен на увреждане над 50 на сто и лица над 65 
години 

за човек 2.00  

2.2 Деца до 7 години, деца от специализирани 
заведения за социални услуги 

безплатно 

2.3 Носители на званието „Почетен гражданин на град 
Габрово“ (с придружител) 

безплатно 

2.4 Семеен* билет   8.00  

3. Посещение на четири и повече музейни обекта за човек 6.00  

3.1 Ученици, студенти, лица с трайни увреждания със 
степен на увреждане над 50 на сто и лица на 
възраст над 65 години 

за човек 3.00  

3.2 Деца до 7 години, деца от специализирани 
заведения за социални услуги 

безплатно 

3.3 Носители на званието „Почетен гражданин на град 
Габрово“ (с придружител) 

безплатно 

3.4 Семеен* билет   12.00  

4. Екскурзоводска беседа:   

4.1 За един музеен обект:   

4.1.1 на български език  4.17 

4.1.2 на чужд език  8.34 

4.2 За три и повече музейни обекта:   

4.2.1 на български език  5.83 

4.2.2 на чужд език  10.00 

 

Намаления: 
1. При сключен договор за посещения на организирани групи над 10 души между 

АИР „Боженци“ и туроператор - 50 % намаление от цената за вход за 
посещение на 4 и повече музейни обекта; 

2. Нощуващите в къщи за гости на АИР „Боженци“ ползват еднократно 50% 
намаление от цената за вход за 4 и повече музейни обекта. 

 

Става: отпада  

 

През 2016 г. година беше направен анализ на дейността на платения паркинг при 

входа на село Боженците. В резултат е установено, че поради начисляването на 2 

лв. за всеки изминал час престой около 85 % от туристите престояват в селото не 



повече от 1 час и 30 минути с цел да не заплащат повече от 2 лв. за ползването на 

парко – място. По този начин те се лишават от възможността да направят спокойна 

обиколка на музейните обекти и селото. За да се премахне тази негативна 

тенденция, се предлага цената за ползване на парко-място на паркинга при входа на 

село Боженците да бъде 2,5 лв без ДДС за 24 часа. 

Било: 

10 За ползване на паркомясто при входа на с. Боженци До 30 

мин. 

Безплатн
о 

от 30 

мин. до 1 

час и 30 

мин. 

1.67  

за всеки 

следващ 

започнат 

час 

1.67,  
но не 

повече от 
8.33 лв. 

за 24 
часа 

След изтичането на 
24 часа, се 
подновява 

начисляването 

Става: 

10 За ползване на паркомясто при входа на с. Боженци От 0 до 

24 часа 

2.5 лв. 

След изтичането на 
24 часа, се 
подновява 

начисляването 

 

Направен беше анализ и на дейността на къщите за гости, които стопанисва МАИР 

„Боженци“. С цел създаване на условия за продажба на част от къщите в електронни 

сайтове за резервации и по-високо ниво на комфорт при наемането им се предлага 

къщите с най-малък капацитет да се отдават само цели, като се изключи 

възможността да се отдават отделни стаи както е досега. Това са Къща 4 „Цана 

Михова“ и къща 6 „Петко Кичуков“. 

 

Било: 



IV Къща 4 “Цана Михова”/4 места/   

13. Двойна стая с кухня нощувка 40.48  

13.1 Цялата къща нощувка 60.79  

VI Къща 6 “Петко Кичуков”/6 места/   

18. Двойна стая с кухня – етаж 1 нощувка 49.66  

19.  Двойна стая с хол – етаж 2 нощувка 35.90  

20. Двойна стая – етаж 2 нощувка 25.81  

21. Цялата къща нощувка 111.37  

 

Става: 

IV Къща 4 “Цана Михова”/4 места/   

13. Цялата къща нощувка 60.79 

VI Къща 6 “Петко Кичуков”/6 места/   

18. Цялата къща нощувка 111.37 

 

 


