
Приложение № 14 (изм. и доп. – Решение № 6 по Протокол № 18 от 28.01.2021 г., в сила 

от 01.01.2021 г.)  към чл. 63, ал. 5 от  НОАМТЦУПТОТ 

 
ТАРИФА 

на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с  култура и младежки дейности, 

предоставени от Община Търговище 

 

 

1. ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

 

№ Наименование на услугата Цена, лв. 

1. Тенис на маса  - за 1 час на 1 човек 2.00 лв. 

2. Музикални състави - вноска за 1 месец на 1 човек 15.00 лв. 

3. 
Детска вокална група - вноска за 1 месец на 1 човек 15.00 лв. 

Индивидуални изпълнители - вноска за 1 месец на 1 човек 15.00 лв. 

4. 

Детски фолклорен ансамбъл „Шарено герданче” – певци и танцьори 

групови занимания - вноска за 1 месец на 1 човек 

15.00 лв.  

 

При участие на две и повече деца от едно семейство – вноска  за 1 дете 10.00 лв 

Индивидуални изпълнители - вноска за 1месец на 1 човек 15.00 лв. 

5. Школа по естрадно пеене - вноска за 1 месец на 1 човек 15.00 лв. 

6. 

Модерни танци - вноска за 1 месец на 1 човек 20.00 лв. 

При участие на две и повече деца от едно семейство - вноска за 1 месец за 1 

дете 

10.00 лв. 

Индивидуални и допълнителни занимания -  вноска за 1 месец на 1 човек 25.00 лв. 

7. Спортни танци - вноска за 1 месец на 1 човек 20.00 лв. 

8. Младежка шоу формация - вноска за 1 месец на 1 човек 15.00 лв. 

9. Клуб “Батик” - вноска за 1 месец на 1 човек 15.00 лв. 

10. Брейк формация - вноска за 1 месец на 1 човек 15.00 лв. 

11. Балетна формация - вноска за 1 месец на 1 човек 10.00 лв. 

12. Индивидуални занимания пиано, барабани, китара и др. - вноска за 1 час 3.00 лв. 

13. Хата йога - вноска за 1 месец на 1 човек 20.00 лв. 

14. 

Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен, вноска за участие  

индивидуални изпълнители - на участник 30.00 лв. 

вокални групи (триа, квартети и др.) -  на участник 15.00 лв. 

15. 

Народни танци 

За възрасни - вноска за 1 човек  за 1 месец 20.00 лв. 

вноска за 1 човек  за 1 бр. занятие 3.00 лв. 

16. Клуб „Моделизми”  - вноска за 1 месец  за 1 човек 15.00 лв. 

17. 

Мажоретен състав 

Начинаещи - вноска за 1 човек  за 1 месец 15.00 лв. 

Напреднали - вноска за 1 човек  за 1 месец 20.00 лв. 

18. 

Ползване на зала 

Концертна зала за външни организации - за 1 час 250.00 лв. 

Концертна зала за учебни и детски заведения - за 1 час 120.00 лв. 

Камерна зала за външни организации - за 1 час 100.00 лв. 

Камерна зала за учебни и детски заведения - за 1 час 50.00 лв. 



 

2. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

 

№ Наименование на услугата Цена, лв. 

1. Посещение в експозиция, образователни екскурзии в кв. Вароша и на територията на град 

Търговище   

1.1 Индивидуални посетители (ученици, студенти,  пенсионери) 2.00 лв. 

1.2 Организирани групи (ученици, студенти, пенсионери) Изм. с Решение № 5 

по Протокол № 15 

от 29.10.2020 г.  

1.00 лв. за 1 обект 

1.3 Възрастни – индивидуално посещение 3.00 лв. 

1.4 Възрастни – групово посещение (10 и повече лица) Изм. с Решение № 5 

по Протокол № 15 

от 29.10.2020 г.  
2.00 лв. за 1 обект 

1.5 Семеен билет Изм. с Решение № 5 

по Протокол № 15 

от 29.10.2020 г.  
7.00 лв. за 1 обект 

1.6 Пакетен билет, включващ посещение на повече от 1 музеен обект: 

 възрастни 5.00 лв. 

 ученици, студенти, пенсионери 4.00 лв. 

 хора с увреждания безплатно 

 Семеен билет Изм. с Решение № 5 

по Протокол № 15 

от 29.10.2020 г.  
10.00 лв. за 2 обекта 

1.7 Пакетен билет, включващ осещение на всички музейни обекти: 

 възрастни 8.00 лв. 

 ученици, студенти, пенсионери 5.00 лв. 

 Семеен билет Изм. с Решение № 5 

по Протокол № 15 

от 29.10.2020 г.  
14.00 лв. 

1.8 Деца до 6 години Безплатно 

1.9 Всеки последен четвъртък на месеца Безплатно 

1.10 Хора с трайни увреждания Безплатно 

1.11 Посещение на крепостта Мисионис с екскурзовод  

 Възрастни – индивидуално посещение 3.00 лв. 

 Индивидуални посетители (ученици, студенти, пенсионери) 2.00 лв. 

 Организирани групи (ученици, студенти, пенсионери) 1.00 лв. 

 Възрастни – групово посещение (10 и повече лица) 2.00 лв. 

 Семеен билет 7.00 лв. 

1.12. На национални и официални празници, Нощта на музеите, 

29 януари – Освобождението на гр.Търговище,  

14 май – Празник на Търговище 

безплатно 

2. Посещение на образователни програми, музейни ателиета и работилници   

2.1. организирани групи Нова, приета  с 

Решение № 5 по 

Протокол № 15 от 

29.10.2020 г. 

 2.00 лв. 

 отм. Решение №     по Протокол №        

 отм. Решение №     по Протокол №    

2.2. индивидуално Изм. с Решение № 5 

по Протокол № 15 

от 29.10.2020 г.  



3.00 лв. 

2.3. изнесени ателиета, работилници, възстановки 20.00 лв. 

3. Беседи 

 на български език 8.00 лв. 

 на чужд език 15.00 лв. 

4. Заснимане в експозициите 

 любителско  фото и видеозаснимане 10.00 лв. 

 професионално заснимане –  за един час 200.00 лв. 

5. Фото и видеозаснемане и сканиране на експонати /на брой/ 

 предмети от благородни метали и/или със скъпоценни камъни 100.00 лв. 

 предмети от неблагородни метали, камък, дърво, книга, снимки 30.00 лв. 

 уникати 300.00 лв. 

 Заснемане на ръкописи, архивни документи, старопечатни книги и 

други 

3.00 лв. на  

една страница 

 Предоставяне за ползване на негативи, диапозитиви и дигитални 

изображения от фонда на музея за отпечатване 

3.00 лв. за кадър 

 Нова, приета   Решение № 5 по Протокол № 15 от 29.10.2020 г. 
Заснемане със собствен дигитален апарат или скенер на движими 

културни ценности от основен и спомагателен фонд и материали от 

научен архив 

0.20 лв. на стр. за 

документ/снимка 

6. Прожекция на видеофилми 

 организирани групи 1.00 лв. 

 индивидуални посетители 2.00 лв. 

7. Научна справка или експертиза за една тема или обект 

 от български източници 20.00 лв. 

 от чужди източници 40.00 лв. 

 текуща библиографска справка от български историци 10.00 лв. 

 текуща библиографска справка от чужди източници 20.00 лв. 

 за група обекти 80.00 лв. 

8. Тематични беседи и лекции за групи /не по-малко от 10 човека/ извън музея по заявки 

 учащи и пенсионери 15.00 лв. 

 възрастни 20.00 лв. 

9. Еднократно ползване на музейна зала – за 1 час 

 м.май - м.октомври 40.00 лв. 

 м.ноември - м.април 50.00 лв. 

10. Извънредно отваряне на обект на РИМ-Търговище – за един обект 30.00 лв.  

11. Организиране на ритуали в музейни обекти  200.00 лв. 

12. Ползване на книги в читалня 

 ученици безплатно 

 възрастни 1,00 лв. 

13. Копирни услуги  

13.1. една страница  

 формат А4 0.10 лв. 

 формат А3 0.30 лв. 

13.2. двустранно  

 формат А4 0.20 лв. 

 формат А3 0.40 лв. 

13.3. документи от фонда – право на заснимане 2.00 лв. 

13.4. за изнасяне на оригинални материали за копиране с придружител извън 

музея, за страница 

2.00 лв. 

14. Предоставяне на музейни материали за заснимане на филми или 

документални предавания -  за 1 час 

 

100.00 лв. 

15. Издаване на становище за наличие или липса на археологически 

недвижими културни ценности.  

Инвеститорът поема и разходите съобразно НАРЕДБА № Н-00-0001 от 

14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания  

 

 

 

80.00 лв. 

16. За извършване на експертна справка вкл. справка за наличието на документи и движими 



културни ценности в основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея, както и 

в научния архив 

 за устна справка 7.00 лв. 

 за писмена справка – за 1 страница 5.00 лв. 

17. За заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния, обменния и 

научноспомагателния фонд на музея 

 за първа страница 5.00 лв. 

 за всяка следваща страница 2.50 лв. 

18. За извършване на писмена справка в Автоматизираната информационна система 

"Археологическа карта на България" 

 за един археологически обект 10.00 лв. 

 за определена територия, в която не са установени археологически обекти 30.00 лв. 

 за копие на регистрационна карта на археологически обект 7.00 лв. 

19. За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни 

ценности 

 за една движима културна ценност 15.00 лв. 

 за група от движими културни ценности със сходни характеристики, 

включително монети и монетовидни предмети 

50.00 лв. 

 за колекция от движими културни ценности 100.00 лв. 

20. За предоставяне на писмена информация относно недвижими културни 

ценности на територията на Търговищка  област  - за една страница 

10.00 лв.  

21. За издаване на удостоверение, че дадена сграда е недвижима културна 

ценност – на обект 

10.00 лв.  

22. За ксерокопиране на документи на сграда недвижима културна ценност 

със заверка и заверка на техническа документация, копирана извън 

музея – за една страница 

 

5.00 лв.  

23.  За ксерокопиране на документи на сграда недвижима културна ценност 

със заверка и заверка на техническа документация, копирана извън 

музея  от собственици – за една страница 

 

3.0 в.  

 

3. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛА МАРИНОВ“ 
 

№ Наименование на услугата Цена, лв. 

1. Входен билет 

ученици, студенти, пенсионери 0.50 лв. 

посетители 1.00 лв. 

деца до 6 години Безплатно 

хора с увреждания Безплатно 

2. Нова, приета  с  Решение № 5 по Протокол № 15 от 29.10.2020 г.  
Еднократно използване на изложбена зала за 1 час 

Зала 1 202.00 лв. 

Зала 2 101.00 лв. 

 

4. ДУХОВ ОРКЕСТЪР 

 

№ Наименование на услугата Цена, лв. 

1. 

Билет за концерт 

ученици и пенсионери   

Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
3.00 лв. 

граждани  

Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
6.00 лв. 

2. 

Откупка на концерт  

цял концерт   Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      



 500.00 лв.  

участие в концерт  Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
300.00 лв. 

 

5. ПФА “МИЗИЯ” 

 

№ Наименование на услугата Цена, лв. 

1. 

Билет за концерт 

ученици и пенсионери  

(Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
3.00 лв. 

граждани  

Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
6.00 лв. 

2. 

Откупка на концерт  

самостоятелен концерт-спектакъл  Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
800.00 лв. 

участие в концерт с целия състав  Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
500.00 лв. 

камерен спектакъл  (Изм. с Решение № 6 по 

Протокол № 18      
400.00 лв. 

 

 

6. Нова, приета с Решение № 6 по Протокол № 18 ХОР „ЗЛАТНА ЛИРА“ 
 

№ Наименование на услугата Цена, лв. 

1. 

Билет за концерт 

ученици и пенсионери  3.00 лв.  

граждани  6.00 лв.  

2 самостоятелен концерт-спектакъл  600.00 лв.  

3 участие в концерт с целия състав  300.00 лв.  

 


