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ОБЩИНА ЧАВДАР
____________________________________________________________________________________________________

2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9
тел: 07189 2261;тел. кмет: 07189 2388
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu

ОБЯВЛЕНИЕ
от 23.04.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.6 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, съгласно чл.79 от АПК, при
спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Чавдар Ви уведомява, че се
налага актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Чавдар, с актуализиране размерите на някои от
таксите и цените на услуги на територията на нашата община, а именно – в Раздел VІІ –
Други общински такси, в чл.30, да се създаде нова алинея 11 – „Такса за ползване на всички
туристически обекти на община Чавдар с включена аудиогид карта“ и се актуализират
цените на нощувките в неолитните къщи в Археологически прак „Тополница“.
В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 23.04.2021 година, датата на публикуване на
настоящото обявление и от обявяването му на интернет страницата на община Чавдар:
www.chavdar.eu, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и
др. можете да представите Вашите такива по проекта за актуализация на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Чавдар, до 23.05.2021 г., на e- mail: obchavdar@abv.bg, или в Центъра за информация
и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време
от 8.00 часа, до 17.00 часа на община Чавдар на адрес: п.к. 2084, с.Чавдар, област Софийска,
ул. „Христо Ботев" No 9.
Приемането на актуализацията на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Чавдар, е основано на следните,
МОТИВИ
1. Причини, които налагат приемането на наредбата:
Във връзка с изработен иновативен маркетингов продукт - аудиогид карта на всички
туристически обекти на община Чавдар - Фолклорен център „Чавдар”, Археологически парк
„Тополница“и спортно-туристическа атракция, предлагам предлагам да се актуализират
таксите и цените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Чавдар, като целта е да се привлечат повече туристи в
община Чавдар. Сувенирната аудиогид карта представлява нов тип аудиогид технология с
патентован принцип на работа. Върху пластика (тип дебитна карта) е отпечатан
персонализиран дизайн, специално за село Чавдар.
2. Цели, които се поставят, с приемането на наредбата:
С приемане на актуализираната наредба се цели предлагане на иновативен маркетингов
продукт - аудиогид карта за всички туристически обекти на община Чавдар с цел привличане
на повече туристи и популяризиране на туристическите обекти на общината.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на
такси и цени на услугите на територията на община Чавдар няма да е свързано с
изразходване на финансови и други средства от бюджета на община Чавдар.

2

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
Предложените размери на таксите са формирани така, че да покриват пълните разходи
по предоставяне на услугата.
В резултат на предлаганото изменение се очаква увеличение на приходите на
общината, които ще послужат за извършване на новата дейност.
С актуализацията на Наредбата ще се избегнат противоречия със законите и ще
приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания.
5. Анализ за съответствие на наредбата с правото на Европейския съюз
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт, за
прилагане на отделни разпоредби на ЗМДТ, поради което, съответствието й с правото на
Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочения Закон с правото на
Европейския съюз.
ПРОЕКТ!
За изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Чавдар
Предлагам Общински съвет Чавдар да актуализира Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чавдар,
както следва:
I.В Раздел VІІ – Други общински такси, в чл.30, се създава нова алинея 11 – „Такса за
ползване на всички туристически обекти на община Чавдар с включена аудиогид карта“,
както следва:
1.Пакетна такса за възрастни, за входни билети с включена аудиогид карта на обща
стойност 7.00 лв., както следва: Фолклорен център „Чавдар”, Археологически парк
„Тополница“ + аудиогид карта;
2.Пакетна такса за деца, за входни билети с включена аудиогид карта на обща
стойност 5.00 лв., както следва: Фолклорен център „Чавдар”, Археологически парк
„Тополница“ + аудиогид карта;
3.Пакетна такса за възрастни, за входни билети с включена аудиогид карта на обща
стойност 11.00 лв., както следва: Фолклорен център „Чавдар”, Археологически парк
„Тополница“, 1 съоръжение по избор на спортно-туристическа атракция + аудиогид карта;
4.Пакетна такса за деца, за входни билети с включена аудиогид карта на обща
стойност 9.00 лв., както следва: Фолклорен център „Чавдар”, Археологически парк
„Тополница“, 1 съоръжение по избор на спортно-туристическа атракция + аудиогид карта;
5.Пакетна такса за възрастни, за входни билети с включена аудиогид карта на обща
стойност 7.00 лв., както следва: 1 съоръжение по избор на спортно-туристическа атракция
/1 изкачване на стена за катерене или 1 обиколка на въжена градини/ + аудиогид карта;
6.Пакетна такса за деца, за входни билети с включена аудиогид карта на обща
стойност 6.00 лв., както следва: 1 съоръжение по избор на спортно-туристическа атракция
/Въжеландия или Въжен свят/ + аудиогид карта;
7.Такса за аудиогид карта – цена 3.00 лв.
II. Общински съвет Чавдар актуализира цените на нощувките в неолитните къщи, като
в чл.30, ал.4 - „Допълнителни услуги и такси“ изменя т.5 - Нощувка в неолитните къщи –
50,00 лв. на вечер до двама човека и 70,00 лв. на вечер за трима или повече човека.

ГРИГОР ДАУЛОВ: /п/
Кмет на община Чавдар

