Приложение 7
РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

III. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
№
Наименование на услугата

1.

2.

3.

4.

5.

Било, цена,
лв.

Става,
Цена, лв.

Посещение в експозиция, образователни екскурзии
в кв. Вароша и на територията на град Търговище
1.5. Семеен билет
1.6. Пакетен билет, включващ посещение на повече от
1 музеен обект:
1.6.1. възрастни
1.6.2. ученици, студенти, пенсионери

5.00 лв.

7.00 лв.

4.00 лв.
3.00 лв.

5.00 лв.
4.00 лв.

1.6.4. Семеен билет
1.7. Пакетен билет, включващ посещение на всички
музейни обекти
1.7.1. възрастни
1.7.2. ученици, студенти, пенсионери
1.7.3. Семеен билет

7.00 лв.

8.00 лв.

ново
ново
ново

8.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв

1.11. Посещение на крепостта Мисионис с екскурзовод

2.00 лв

1.12. На национални и официални празници, Нощта на
музеите, 29 януари – Освобождението на
гр.Търговище, 14 май – Празник на Търговище

безплатно

3.00 лв. на
посетител
безплатно

Посещение на образователни програми, музейни
ателиета и работилници
2.1. организирани групи
2.1.1. първо посещение
2.1.2. редовни участници

1.00 лв.
ново
ново

2.00 лв.
1.00 лв.

2.3. изнесени ателиета, работилници, възстановки

ново

20.00 лв.

Беседи
3.1. на български език
3.2. на чужд език

5.00 лв.
10.00 лв.

8.00 лв.
15.00 лв

Заснемане в експозициите
4.1. любителско фото и видеозаснемане
4.2. професионално заснемане – за час

5.00; 10.00 лв.
100.00 лв.

10.00 лв.
200.00 лв.

Фото и видеозаснемане и сканиране на експонати
/на брой/
5.1. предмети от благородни метали и/или със

5.00; 15.00 лв.
ново

100.00 лв.

скъпоценни камъни
5.2. предмети от неблагородни метали, камък, дърво,
книга, снимки
5.3. уникати
5.4. Заснемане на ръкописи, архивни документи,
старопечатни книги и други
5.5. Предоставяне за ползване на негативи,
диапозитиви и дигитални изображения от фонда на
музея за отпечатване.

9.

Еднократно ползване на музейна зала – за 1 час
9.1. м. май-м.октомври
9.2. м.ноември-м.април

ново

30.00 лв.

ново
ново

300.00 лв.
3.00 лв. на 1
страница
3.00 лв. за
кадър

ново

30.00 лв.
ново
ново

40.00 лв.
50.00 лв.

10.

Извънредно отваряне на обект на РИМ-Търговище

30.00 лв. на
обект

11.
13.

Организиране на ритуали в музейни обекти
Копирни услуги
13.1. една страница – формат А4
- формат А3

200.00 лв.
0.10 лв.
0.30 лв.

МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА
Директор
на Регионален исторически музей – Търговище
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