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Проект!  
 

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 81 на 

Общински съвет-Ардино от 28.05.2020 г. 
 

Вносител: Кмет на Община Ардино  
 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок от 30 дни, община Ардино чрез настоящото публикуване за обществена 

консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: ardino@abv.bg или в 

деловодството на община Ардино, на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31.  

 

Измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, са в резултат на 

извършен преглед и анализ на действащата Наредба.  
 

Мотиви  

за необходимостта от приемането на изменения и допълнения на Наредбата:. 
 

I. Причини, които налагат приемането на допълнение и изменение на 

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

на територията на община Ардино: 
 

С Договор №РД11-00-315/20.11.2019 г. между община Ардино и министерство на 

културата на основание чл. 12, ал.4, т.1 и ал. 5-7 от Закона на културното наследство и в 

изпълнение на Решение №626/28.10.2019 г. на Министерския съвет на Република 

България, Решение №493 от 06.03.2019 г. на Общинския съвет на община Ардино, 

Българската държава, чрез Министерския съвет на РБ предостави безвъзмездно за 

управелние на община Ардино имот – публична държавна собственост, намиращ се в 

област Кърджали, община Ардино, с. Дойранци – землище, представляващ 

археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост” 

при устието на р. Боровица, разположена в поземлен имот с идентификатор 21806.1.124 

с площ 6 370 кв. м. 

Със Заповед №РД9Р-8/07.05.2015 г. на Министъра на културата на обект 

„Средновековна крепост в местността „Асара“, с. Башево, община Ардино, област 

Кърджали е предоставен статут на единична археологическа недвижима културна 

ценност с категория „местно значение“. 

Във връзка с управлението и опазването на крепостите община Ардино 

възнамерява да въведе входна такса за посетителите на обектите, които приходи след 

това ще бъдат ползвани за опазване и подобряване на туристическата инфраструктура, 

тъй като се нанасят много щети, както от природните въздействия, така и от 

недобросъвестни посетители на обектите. 

 

При изработването на проекта за допълнение и изменение на Наредбата за 

определянето и администрираните на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на допълнение и 

изменение в Наредбата за определянето и администрираните на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Ардино с оглед актуализиране на обхвата на 

услугите, предоставяни от община Ардино с цел по-пълно удовлетворяване на нуждите 

на потребителите.  



 

Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на изменение и 

допълнение в Наредбата за определянето и администрираните на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Ардино, тъй като актуализирането на 

съществуващите ще допринесе за повишаване на приходната част на бюджета на 

община Ардино, респективно ще осигури повишаване на качеството на живот на 

гражданите на общината.  

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието на проекта за допълнение и изменение на 

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

територията на община Ардино ще бъдат публикувани на официалния сайт на община 

Ардино за становища и предложения от заинтересованите групи.  

Принципът на съгласуваност – при наличие на предложения се предвижда 

публично обсъждане със заинтересованите групи на проекта за допълнение и изменение 

на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино, като ще бъдат взети предвид направени в хода на 

обсъждането предложения. 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Ардино допълва и изменя Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино.  

При изработване на проекта за допълнение и изменение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино е  спазен чл.18 а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. 

Извършена е предварителна оценка на въздействието на проекта.  
 

II. Цели, които се поставят: 
 

Целта на приемане на настоящите промени е генериране на приходи от 

туристически дейности, които да се ползват за опазване и подобряване на създадената 

туристическа инфраструктура.  
 

III. Очаквани резултати: 
 

Актуализацията на Наредбата за определяне и администриране местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Ардино ще допринесе макар и не с 

необходимото, но все пак до увеличаване на средствата за запазване на обхвата и 

качеството на предоставяните услуги  на територията на общината. 
 

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на измененията 

и допълненията: 
 

Допълнението и изменението на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Ардино няма да е свързано с 

изразходване на финансови и други средства от бюджета на Община Ардино.  
 

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ардино са в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство.  

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  община Ардино 

е публикуван на официалната страница на община Ардино. 

С публикуването на проекта е приложена и предварителната оценка на 

въздействие на проекта за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ардино. 

 

 

 



 

 

проекто - Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация приема допълнение и изменение в Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино: 

 

 Изменя и допълва чл. 67, ал.1, както следва: 

  

 1. Създава се нова т. 6 със следния текст:  

 т.6. За посещение на археологическа недвижима културна ценност 

„Късноантична и средновековна крепост” при устието на р. Боровица, землище на с. 

Дойранци, община Ардино, област Кърджали посетителите заплащат входна такса в 

размер на 2,00 лв. Ученици и пенсионери заплащат входна такса в размер на 1,00 лв. За 

деца до седем години не се заплаща входна такса. 

 

 2. Създава се нова т. 7 със следния текст:  

 т.7. За посещение на археологическа недвижима културна ценност 

„Средновековна крепост в местността „Асара“, с. Башево, община Ардино, област 

Кърджали посетителите заплащат входна такса в размер на 2,00 лв. Ученици и 

пенсионери заплащат входна такса в размер на 1,00 лв. За деца до седем години не се 

заплаща входна такса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Приложение!  

 

Предварителна оценка на въздействието на проект за изменение и допълнение на 

Наредба за определяне и администриране на местните такси  

и цени на услуги на територията на община Ардино 

 

Елементи на 

оценката 

 

Аргументация 

 

 

Основания за 

иницииране 

на промени 

 

Чрез инициираните промени в Наредба за определянето и 

администрираните на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино се цели създаване на възможност 

за оптимизиране на работата на общинските структури чрез 

прецизиране, разширяване и осъвременяване на обхвата на 

услугите, предоставяни от община Ардино на физически и 

юридически лица с цел задоволяване на обществените 

потребности. 

 

 

Заинтересовани 

групи 

 

 

Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на 

инициираните промени в Наредба за определянето и 

администрираните на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино са гражданите и посетителите, 

ползващи услугите на община Ардино, като се очаква в глобален 

мащаб положително въздействие върху горепосочените 

обществени отношения, като използваните методи за 

определянето им са обществени консултации и сравнителен 

анализ. 

 

 

Анализ на разходи и 

ползи 

 

 

Разходите, които ще възникнат за общинските структури ще 

бъдат в рамките на одобрените им бюджетни средства за 

съответната година, а очакваните ползи от инициираните 

промени в Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ардино са 

свързани с по-пълно задоволяване на потребностите на 

ползвателите на услуги, както и подобряване на условията за 

безопасност, създаване на здравословни и безопасни условия на 

труд, повишаване на качеството на жизнената среда на гражданите 

и посетителите на община Ардино. 

 

Административна 

тежест и структурни 

промени 

1) Няма предвиждани и необходими административни промени, 

като закриване, сливане или създаване на нови административни 

структури.  

2) Не се въвеждат или се изменят регулаторни режими и такси, 

които да доведат до промяна на регулаторната среда. 

 

Въздействие върху 

нормативната 

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други 

нормативни актове в резултат от приемането на инициираните 

промени в Наредба за определянето и администрираните на 

местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино. 

 

 

 

Вносител:  

инж. ИЗЕТ ШАБАН………п……….. 
Кмет на община Ардино 
 
 

___________________________________________________________________ 
Република България, област Кърджали   

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568 

e-mail:   ardino@abv.bg 


