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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. 

 
за одобряване на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо 
културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и 
за издаване на документи и дубликати 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
ПОСТАНОВИ: 

Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо 
културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за 
издаване на документи и дубликати. 

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които събират музеите, Националният институт за паметниците на културата и 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи, приета с 
Постановление № 286 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2001 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.). 
§ 2. По висящите производства за извършване на услуги или за издаване на документи, по които са събрани такси по 
Тарифата за таксите, които събират музеите, Националният институт за паметниците на културата и Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи, не се довнасят такси. 
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Министър-председател:Бойко Борисов 
Главен секретар на Министерския съвет:Росен Желязков 

 
ТАРИФА 

за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на 
документи и дубликати 
Чл. 1. Държавните, регионалните и специализираните национални музеи събират следните такси: 
1. за заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния, обменния и научноспомагателния 
фонд на музея: 
а) за първа страница – 5 лв.; 
б) за всяка следваща страница – 2,50 лв.; 
2. за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и 
научноспомагателния фонд на музея: 
а) за устна справка – 7 лв.; 
б) за писмена справка – 10 лв.; 
3. за извършване на писмена справка в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 
България“: 
а) за един археологически обект – 10 лв.; 
б) за определена територия, в която не са установени археологически обекти – 30 лв.; 
в) за копие на регистрационна карта на археологически обект – 7 лв.; 
4. за издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности:  
а) за една движима културна ценност – 15 лв.; 
б) за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни 
предмети – 50 лв.; 
в) за колекция от движими културни ценности – 100 лв. 
Чл. 2. Националният институт за недвижимо културно наследство събира следните такси: 
1. за извършването на писмена справка от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни 
ценности: 
а) за срок 10 дни – 10 лв. за една недвижима културна ценност; 
б) за срок 24 часа – 20 лв. за една недвижима културна ценност; 
2. за издаване на заверени копия на документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни 
ценности: 
а) за копие на хартиен носител – 5 лв. за страница; 
б) за извлечение от документи – 2,50 лв. за страница; 
3. за издаване на удостоверение за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност: 
а) за срок 5 дни – 15 лв.; 
б) за срок 24 часа – 25 лв. 
Чл. 3. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ събира следните такси: 
1. за предоставяне на писмена тематична библиографска справка: 
а) за прегледана една годишнина от библиографски указател на български език – 1,00 лв.; 
б) за прегледана една годишнина от библиографски указател на чужд език – 1,00 лв.; 



в) за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на български език – 1,00 лв. за 1 
брой; 
г) за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на чужд език – 2 лв. за 1 брой; 
д) за всяко намерено заглавие от библиографски указател на български език – 0,50 лв.; 
е) за всяко намерено заглавие от библиографски указател на чужд език – 0,50 лв.; 
ж) за всяко намерено заглавие от първичен източник на български език – 0,70 лв.; 
з) за всяко намерено заглавие от първичен източник на чужд език – 1,00 лв.; 
2. за изготвяне на писмена фактографска справка: 
а) за прегледан информационен източник на български език – 1,00 лв.; 
б) за прегледан информационен източник на чужд език – 1,50 лв.; 
3. за достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с информационно търсене в локална автоматизирана 
система, онлайн база данни или база данни върху електронен носител и предоставяне на 
библиографска/пълнотекстова справка: 
а) за 1 час – 10 лв.; 
б) за намерено заглавие на български език – 0,50 лв.; 
в) за намерено заглавие на чужд език – 0,50 лв.; 
г) за една статия с пълен текст – 3 лв.; 
4. за доставка на библиотечни документи от и за страната и чужбина: 
а) доставка на книга от страната – 3 лв.;  
б) доставка на копие от книга или статия от страната – 5 лв.; 
в) доставка на книга за страната – 3 лв.; 
г) доставка на копие от книга или статия за страната – 4 лв.;  
д) доставка на книга от чужбина – 5 лв.;  
е) доставка на копие от книга или статия от чужбина – 5 лв.; 
5. за копиране на библиотечни документи: 
а) предоставяне на копия на ръкописи и архивни материали – 3,00 лв. за 1 страница; 
б) предоставяне на копие на произведения на културата, създадени до края на XIX век – 3,00 лв. за 1 страница;  
в) предоставяне на копие на произведения на културата, създадени от края на XIX век: 
аа) черно-бяло формат А4 – 0,10 лв. за 1 страница;  
бб) черно-бяло формат А3 – 0,16 лв. за 1 страница;  
вв) цветно копие формат А4 – 1,40 лв. за 1 страница;  
гг) цветно копие формат А3 – 2,80 лв. за 1 страница.  
Чл. 4. (1) Таксите се заплащат при издаването на документа или при извършването на справката. 
(2) Заплащането на таксите се извършва по банков път чрез платежно нареждане или в брой в касата на 
съответния културен институт. 
(3) Внесените такси не подлежат на връщане. 
Чл. 5. Съответният културен институт превежда на всеки 3 месеца 50 на сто от събраните такси в Национален 
фонд „Култура“ с изключение на таксите, събирани по чл. 3, постъпленията от които остават в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

 
Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на 
културата, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 105, ал. 3 от Закона за културното наследство. 
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