
Приложение № 13 към чл. 63, ал. 2 от НОАМТЦУПТОТ 

 
 

Цени на неуредени със закон услуги и права,  предоставяни от общинска администрация 

Търговище  на физически и юридически лица 

 

 

№ Наименование на услугата Цена с ДДС в лева 

1. 

Издаване на заверен препис от решения, протоколи, заповеди и др. за 

1 страница 

обикновена  1.00 лв. 

бърза 2.00 лв. 

експресна  3.00 лв. 

2. Копирни услуги  за 1 страница 

Формат А4 0.20 лв. 

Формат А3 0.40 лв. 

двустранно А4 0.40 лв. 

двустранно А3 0.80 лв. 

3. Отм. с   Решение № 5 по Протокол № 15 от 29.10.2020 г.  

4. Излъчване на петминутно рекламно видеосъобщение на 

Информационна стена  

 

/*цената важи за две съобщения по 2,5 мин. или 5 съобщения по 1 

минута излъчвани на ден/ 

24.00 лв. на ден 

Излъчване на видеосъобщение, с продължителност от 5 до 10 минути, 

всеки ден, в рамките на един месец 
50 лв. за един месец 

Излъчване на видеосъобщение, с продължителност от 10 до 20 

минути, всеки ден, в рамките на един месец  
100 лв. за един месец 

5. За нощувка в почивна база гр. Балчик  

 от служители на общинска администрация и членове на техните семейства – за 1 лице 

За стая 6.00 лв. 

За реиновирана стая 8.00 лв. 

от граждани за 1 лице 

За стая 7.50 лв. 

За реиновирана стая 12.00 лв. 

Забележка: Деца до 3 годишна възраст не заплащат цена за услугата.  

6. Ползване зали с озвучаване  - за кв.м. за час  

без отопление на залата 0.12 лв. 

с отопление на залата 0.24 лв. 

7. Ползване на зали без озвучаване в т.ч.:  

помещения на пенсионерски клубове и други помещения общинска собственост, 

за кв.м. за час 

без отопление на залата 0.10 лв. 

с отопление на залата 0.20 лв. 

8. Ползване на зала в Община Търговище, подписване кратък радостен 

ритуал без музикален съпровод 30.00 лв. 

9. За ползване на баня до 30 мин. 

-  за възрастни 

-  за ученици 

1.50 лв. 

1.00 лв. 

10. Ползване на електронен вестник: 

Първоначална/програмиране/ 

5.00 лв. и 2.00 лв.за всеки 

започнат час 

11. Нова, приета с Решение № 4  по Протокол № 19 от 25.02.2021г. 

Цена на услуга, която се събира от участниците в “Изложение 

Търговище“  

 



 Изградена модулна конструкция в закрита площ 60.00 лева за кв.м. 

 Свободна закрита площ 48.00 лева за кв.м 

 Свободна покрита площ /шатра/ 24.00 лева за кв.м.  

 Свободна открита площ до 50 кв.м. 18.00 лева за кв.м. 

 Свободна открита площ от 50 до 100 кв.м. 15.60 лв. за кв.м 

 Свободна открита площ над 100 кв.м. 12.00 лв. за кв.м. 

 Техническо оборудване – стол, маса, контакт 12.00 лв.  

 Включване в официалния каталог на Изложението 48.00 лв.  

 Рекламно пано - окачване на фасадата на ХГ „Никола Маринов“ за 

цялата седмица 
1200.00 лв.  

 Рекламно пано - окачване на сцена „Борово око“ за 1 ден 120.00 лв.  

 Рекламно пано - Окачване на сцена „Борово око“ за цялата седмица 780.00 лв.  

 Текстова реклама от сцената – двуразово /в началото и в края на 

концерта/ 
120.00 лв.  

 


