
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 Изготвен е проект за изменение и допълнение  на  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел. На основание 

чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове,  проектът на нормативния акт  се 

предоставя на Вашето внимание,  като в четиринадесет дневен срок от публикуването 

на настоящето уведомление може да депозирате писмено Вашите предложения, мнения 

и препоръки по проекта в деловодството на община, стая №2, в рамките на работното 

време от  8.00 до 17.00 часа.           

 

Следва:  ПРЕДЛОЖЕНИЕОТ   КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ 

 

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО 

И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ОБЩИНА КОТЕЛ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 Във връзка с изменящата се икономическа и финансова ситуация в страната и 

промяната на цените на предлаганите туристически услуги, в това число и на 

вътрешните дестинации, е необходимо въвеждането на гъвкави цени, с които 

посещаемостта и приходите на музейните експозиции в общината да бъдат 

актуализирани.  Внасям настоящото предложение със следните 

 
 

МОТИВИ: 

 
 

          I. Причините, които налагат приемането на проект за  изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

Община Котел са:  

В чл.54, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на Община Котел са определени цените на услугите,  

предоставяни от Историческия и Природонаучния музеи в община Котел. На основание 

чл.181, ал.2 от Закона за културното наследство бе извършен анализ на разходната част 

на двата музея като се наблюдава плавно увеличение на разходите за издръжка в частта 

вода, горива, ел. енергия, материали, консумативи и разходите за външни услуги за 

периода 2009 г. – 2015 г., средно с 1% на година. 

 През анализирания период са се увеличили: ел енергията от 0.20 лв на 0.26 лв за 

един Kwh. - 30% , водата за един м³- 24%, увеличени са и цените на  материали, 

консумативи, както и цените на външните услуги. 

 При анализиране на приходната част на двата обекта - музейна експозиция 

„Котленски възрожденци” с Пантеон на Георги Стойков Раковски и Природонаучен 



музей-Котел се наблюдава плавно увеличение на приходите от входна такса, 

продажбата на рекламни материали и сувенири за периода 2009г. – 2015г. средно с 

0.4% на година. 

 II. Целта която се поставя с промяната на цените на услугите, предоставяни от 

Историческия и Природонаучния музеи в община Котел е увеличаване на приходната 

част, балансирането ù спрямо разходната част и подобряване състоянието на 

културната инфраструктура в общината. Това налага изменение на разпоредбата на чл. 

54 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на община Котел, като бъдат въведени нови цени за услугите, предоставяни от 

музейна експозиция „Котленски възрожденци” с Пантеон на Георги Стойков Раковски 

и Природонаучен музей-Котел, а входната такса за посещение на останалите седем 

експозиции, в структурата на Исторически музей-Котел да  остане непроменена. 
          На основание  Наредба № 4 от 8.10.2013 г. за условията и реда за представяне на 

културните ценности и извършен анализ за приходите и разходите в посочените две големи 

музейни експозиции, правя предложение за следните промени: Текстът на чл.54 от Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община 

Котел да придобие следното съдържание: 
         Чл. 54. Цени на услуги, извършвани от общинските музеи: 

         1. Входна такса за посещение на музейна експозиция „Котленски възрожденци” с Пантеон 

на Георги Стойков Раковски и Природонаучен музей-Котел 

         - учащи, студенти, пенсионери        2.00 лв. 

         - възрастни          4.00 лв. 

         2. Входна такса за посещение на музейните експозиции: „Котленски възрожденски бит” 

(Кьорпеева къща), „Старокотленски килими и тъкани” (Галатанско училище), „История на 

Жеравна”(къща-музей „Сава Филаретов”),  „Бит и култура на Жеравна през Възрадането” 

(къща-музей „Руси чорбаджи”), „Йордан Йовков” (къща- музей „Йордан Йовков”), Приложно и 

изобразително изкуство (Художествена галерия с. Жеравна) , „История на село Медвен. Захари 

Стоянов в историята и културата на българите”(къща-музей „Захари Стоянов”) 

  -учащи, студенти, пенсионери       1.50 лв. 

-възрастни         3.00 лв. 

- групово посещение на деца от детски градини    0.50 лв. 

 - посещение на инвалиди       0.50 лв. 

 3. Ден без входна такса за музейните експозиции в структурата на Исторически музей-

Котел и Природонаучен музей-Котел - понеделник, в часовете от 13.30 до 17.30 ч. 

 4. Беседа на български език                  5.00 лв. 

 5. Беседа на чужд език                  10.00 лв. 

          6. Видеозаснемане  за телевизионни предавания в една музейна експозиция   

 за 1 час                    50.00 лв.  

            7. Пакетна цена за посещение на повече от една музейна експозиция 

 - за четири музейни обекта в с. Жеравна     

 - възрастни         9.00 лв 

 - учащи и пенсионери        4.50 лв. 

 - за три музейни обекта в с. Жеравна     

 - възрастни                               8.00 лв. 

 - учащи и пенсионери                               4.00 лв. 

 - за два музейни обекта в с. Жеравна      

 - възрастни                               5.00 лв. 

 - учащи и пенсионери        2.50 лв.  

 - за три  музейни обекта в гр. Котел 

   - възрастни                               9.00 лв. 

- учащи и пенсионери                                4.50лв. 

  

 - за две  музейни експозиции в гр. Котел, когато една от експозициите е „Котленски 

възрожденци”     

- възрастни          6.00 лв. 

- учащи и пенсионери                   3.00 лв.  



 - за „Кьорпеева къща” и  „Галатанско училище”     

- възрастни         5.00 лв. 

- учащи и пенсионери        2.50 лв.  

           8. Излети до исторически и природни забележителности в Котленската планина  с водач 

и беседа, до 10 души                                                                                     60.00 

лв. 

 

 III. 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. 

 

 IV. Очаквани резултати от прилагането на наредбата: 

  Приходите от предлаганите услуги ще доведат до балансиране на приходната 

спрямо разходната част в двете музейни експозиции.  

 

 V. Съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци и такси в Община Котел е в съответствие с разпоредбите 

на Европейската харта за местно самоуправление, директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя. 

 

 На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера местните данъци и такси 

в Община Котел е публикуван на интернет страницата на Община Котел  www.kotel.bg 

като по този начин е дадена възможност на заинтересуваните лица да се запознаят и да 

изразят становище.  

 Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т.7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс; чл.8, чл.11, ал.3, чл. 26 и при спазване 

изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет-

Котел да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

          Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел, приета от 

Общински съвет – Котел с Решение № 17/05.03.2003 год. /изм. и доп. с Решение № 

61/04.06.2003 г., Решение № 11/10.12.2003 г., Решение № 57/16.03.2004 г., Решение № 

149/07.12.2004г., Решение № 326/22.12.2005г., Решение № 339/26.01.2006 г., Решение № 

507/30.01.2007 г., Решение № 572/04.05.2007 г., Решение № 581/04.05.2007 г., Решение № 

332/31.07.2007 г., Решение № 631/04.09.2007 г., Решение №12/19.12.2007 г., 

Решение№53/30.04.2008 г., Решение №179/28.11.2008 г., Решение №207/30.01.2009 г., Решение 

№ 212/30.01.2009 г., Решение №288/30.04.2009 г., Решение №304/29.05.2009 г., Решение 

№318/29.06.2009 г., Решение №399/21.12.2009 г., Решение №417/29.01.2010 г., Решение 

№450/23.04.2010 г., Решение №586/31.01.2011 г., Решение №607/31.03.2011 г., Решение 

№672/26.08.2011 г.;Решение № 18/23.12.2011 г.; Решение № 197/28.11.2012 г., изм. и доп. с 

Решение № 394/19.12.2013 г., изм. с Решение № 44/23.12.2015 г./ 

 

§ 1.   Чл.54 се изменя така: 

          Чл. 54.  Цени на услуги, извършвани от общинските музеи: 

          1. Входна такса за посещение на музейна експозиция „Котленски възрожденци” с 

Пантеон на Георги Стойков Раковски и Природонаучен музей-Котел 

         - учащи, студенти, пенсионери       2.00 лв. 

         - възрастни          4.00 лв. 

http://www.kotel.bg/


          2. Входна такса за посещение на музейните експозиции: „Котленски 

възрожденски бит” (Кьорпеева къща), „Старокотленски килими и тъкани” (Галатанско 

училище), „История на Жеравна”(къща-музей „Сава Филаретов”),  „Бит и култура на 

Жеравна през Възрадането” (къща-музей „Руси чорбаджи”), „Йордан Йовков” (къща- 

музей „Йордан Йовков”), Приложно и изобразително изкуство (Художествена галерия 

с. Жеравна), „История на село Медвен. Захари Стоянов в историята и културата на 

българите”(къща-музей „Захари Стоянов”) 

  -учащи, студенти, пенсионери       1.50 лв. 

-възрастни         3.00 лв. 

- групово посещение на деца от детски градини    0.50 лв. 

 - посещение на инвалиди       0.50 лв. 

 3. Ден без входна такса за музейните експозиции в структурата на Исторически 

музей-Котел и Природонаучен музей-Котел - понеделник, в часовете от 13.30 до 17.30 

ч. 

 4. Беседа на български език                  5.00 лв. 

 5. Беседа на чужд език                  10.00 лв. 

          6. Видеозаснемане за телевизионни предавания в една музейна експозиция за          

1 час                                            50.00 лв.  

            7. Пакетна цена за посещение на повече от една музейна експозиция 

 - за четири музейни обекта в с. Жеравна     

 - възрастни                 9.00 лв 

 - учащи и пенсионери               4.50 лв. 

 - за три музейни обекта в с. Жеравна     

 - възрастни                            8.00 лв. 

 - учащи и пенсионери                          4.00 лв. 

 - за два музейни обекта в с. Жеравна      

 - възрастни                            5.00 лв. 

 - учащи и пенсионери                          2.50 лв.  

 - за три  музейни обекта в гр. Котел 

   - възрастни                            9.00 лв. 

- учащи и пенсионери                           4.50 лв.   

 - за две  музейни експозиции в гр. Котел, когато една от експозициите е 

„Котленски възрожденци”     

- възрастни                   6.00 лв. 

- учащи и пенсионери                3.00 лв.  

 - за посещение на „Кьорпеева къща” и  „Галатанско училище”   

  

- възрастни                  5.00 лв. 

- учащи и пенсионери                2.50 лв.  

           8. Излети до исторически и природни забележителности в Котленската планина  

с водач и беседа, до 10 души - 60.00 лв. 

         

  
 

 


