
 

 

 

Предложение за приемане на изменение и допълнение в Наредба № 12 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Самоков 

 

 

       Във връзка с извършване на търговска дейност, свързана с основната от Исторически музей 

– Самоков, предлагам да бъдат определени цени за продажба на книги и сувенири, продавани 

от Исторически музей – Самоков и МК „Цали Мали град”. За целта следва да бъде допълнена 

точка 43 от Списъка за допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава ТРЕТА на 

Наредба № 12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги на Община 

Самоков, както следва: 

 

Било: 

т. 43 нова с Решение №824/06.06.13г 

 

«4. Цените на сувенири и други артикули за продажба в музейния комплекс се определят в 

зависимост от продуктовата себестойност и пазарната цена, като се одобряват от кмета или 

упълномощено от него лице.» 

 

Става: 

т. 43  

Цени за услуги в общински музеен комплекс „Цари мали град", с. Белчин и Исторически музей 

- Самоков: 

 

«4. Продажба на книги и сувенири: 

- Книга „Самоков и околността му”                                      20,00 лв. 

- Книга „Кметовете на Самоков”                                             5,00 лв. 

- Книга „Община Самоков”                                                     4,00 лв. 

- Албум „Поздрав от Самоков”                                             12,00 лв. 

- Албум „Пътеводител за Самоков”                                        2,50 лв. 

- Албум „Крискарец”                                                               3,50 лв. 



- Албум „Г. Белстойнев”                                                         3,50 лв. 

- Албум „З. Зограф”                                                                 3,50 лв. 

- Албум „Д. Зограф”                                                                3,50 лв. 

- Албум „Н. Образописов”                                                      3,50 лв. 

- Албум „Ал. Миленков”                                                         3,50 лв. 

- Албум „Първите български фотографи”                             3,00 лв. 

- Албум за лепенки                                                                  2,00 лв. 

- Майстори на ХХ век                                                              5,00 лв. 

 За всички останали сувенири и други артикули за продажба в Исторически музей - Самоков 

и МК „Цали Мали град” цените се определят в зависимост от продуктовата себестойност и 

пазарната цена с 20 % надценка, като се одобряват от кмета или упълномощено от него лице.» 

 

Мотиви за промяна  

 

      Точка 43 от Списъка за допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава ТРЕТА на 

Наредба № 12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги на Община 

Самоков въвежда цени за сувенири продавани от Исторически музей - Самоков и МК „Цали 

Мали град”. Съгласно чл. 35, ал.1 от Закона за културното наследство, основната дейност на 

музея е опазването и популяризирането на движими и недвижими културни ценности. Един от 

начините за финансиране на тази дейност е със средства от собствени приходи (чл.39 от ЗКН). 

Към настоящия момент цените за посещение на музея не акумулират достатъчно средства за 

изпълнение на плановете за развитието на дейностите към музея.  

 

Финансови средства, необходими за прилагането на изменението в наредбата 

 

       За прилагане на измененията в Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и 

цени на услуги на Община Самоков, не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

 

Анализ на съответствие с правото на ЕС 

 

        Предлаганото изменение в Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и 

цени на услуги на Община Самоков, не противоречи на нормативни актове от по-висока степен 

в българското законодателство, както и на европейското законодателство. 

 

Очаквани резултати от прилагането 

 



        С допълването на т. 43 се цели осигуряване на финансов ресурс за по- устойчиво и 

стимулиращо развитие на музейното дело. 

 

Владимир Георгиев 

Кмет на община Самоков 

 

Съгласувал: 

Сия Шехтанова- зам. кмет 

 

Изготвил:  

 Б. Димитров - гл. експерт „Бюджет” 


