
Решение № 68 
 

Препис-извлечение от Протокол № 9 

от заседание на Общински съвет, 

проведено на 28.12.2011 година 

  

ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Велико Търново 

  

РЕШЕНИЕ № 68 

                     

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на 
Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Велико Търново. 

  

Приложение: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Велико Търново. 

  

  

 

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НАРЕДБА 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Велико Търново 

 

Чл. 67. (1) Определя следните цени и такси на услугите в Регионален исторически 
музей – град Велико Търново: 

Входна такса за един музеен обект 

1. За учащи – 2.00 лв. (удостоверено с документ) 

2. За родители ( с до 3 деца ) – 6.00 лв 

3. За всички останали посетители – 6.00 лв 

Беседи 

1. На български език – 10.00 лв на започнат час 



2. С превод – 20.00 лв на започнат час 

3. На чужд език – 30.00 лв на започнат час 

 Безплатни посещения 

1. Деца до 7 години 

2. Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от 
Община Велико Търново – от 15. 09 до 30. 06 

3. Инвалиди със социален асистент 

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език 

5. Посетителите всеки последен четвъртък на месеца 

6. Дарители на РИМ – срещу съответна персонална карта 

7. Служители и гости на Община Велико Търново 

8. Служители от музеи и галерии – срещу служебна карта 

9. лица със заслуги към РИМ В.Търново – срещу персонален пропуск 

Преференциални цени 

1. Възрастни, български граждани, работили за развитието на Република България – 
3.00 лв (срещу лична карта) 

2. Преференции по решение № 821/ 2006г. на Великотърновския Oбщински съвет 

3. Индивидуален двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта – 20.00 лв 

4. Семеен ( родители с до 3 деца ) двудневен пакет за 10 музейни обекта – 30.00 лв 

 

  

(2). Услуги и такси 

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции ( без статив и светкавица) – 
5.00 лв 

Специализирани услуги, свързани с дейността на музея 

1. Авторско заснимане на музеен предмет – 50.00 лв 



( Авторското заснимане е вид преотстъпване за публикуване на авторското право върху 
изображението на даден музеен предмет ) 

2. Консервационно – реставрационни дейности на културни ценности, собственост на 
музеи, юридически и физически лица 

3. Експертни оценки – по договор 

4. Организиране на конференции, концерти, изложби, срещи и др. в залите на музеите 
– 250.00 лв на започнат час 

5. Организиране на сватбени ритуали в музейни обекти – 1000.00 лв 

Предоставяне на музейни ценности и пространства за заснимане на филми, 
предавания, реклама 

1. Ползване на музейните пространства, залите и интериора – 250.00 – 500.00 лв на 
започнат час 

2. Тематичен подбор и представяне на движими културни ценности ( ДКЦ) за 
издателски и рекламни издания – 50.00 лв на ДКЦ 

Допълнителни услуги 

1. Представяне на експозиционна мебел – по договор 

2. Транспортиране и монтаж на експозиционна мебел – 3.00 лв на км и 30.00 лв на 
започнат час 

3. Историческа справка, копия от документи и т.н.- по Тарифа 

4. Продажба на консигнация – по договор 

5. Ползване услугите на ведомствената библиотека от външни за РИМ В.Търново лица 

- годишно – 20.00 лв 

- еднократно – 2.00 лв 

6. Копирни услуги 

- Формат А 4 – 0.10 лв / стр. ( 0.15 лв двустранно) 

- Формат А 3 – 0.20 лв / стр. ( 0.30 лв двустранно) 

7. Косене на тревни експозиционни площи – 50.00 лв / дка 
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