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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 244 

  
      гр. Копривщица           07.01.2022 година 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА  

 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 
 

В Раздел ІV – Цени за ползване на услуги предоставяни от Дирекция на 

музеите и Жив музей, цените в Чл.21 да бъдат променени, както следва:  

Било: 

Чл.21.Цени на билетите за обход на музеите се заплаща, както следва: 

1.Билети за един музей: 

- за възрастни - 4,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 2,00 лв. 

Става: 

1.Билети за един музей: 

- за възрастни -5,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 2,00 лв. 

Било: 

2.Билети за всички музеи: 

- за възрастни - 10,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 3,00 лв. 

- Семеен билет /за семейства с деца до 18 – годишна възраст/ - 20.00лв. 

Става:  

2.Билети за всички музеи: 

- за възрастни - 15,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 6,00 лв. 

- Семеен билет /за семейства с деца до 18 – годишна възраст/ - 30.00лв. 

Било: 

3.За беседа се заплаща Цена, както следва: 

- за един музей - 5,00 лв. 

- за всички музеи -20,00 лв. 

 

Става: 

3.За беседа се заплаща Цена, както следва: 

- за един музей - 7,00 лв. 

- за всички музеи -30,00 лв. 
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Било: 

4. Обиколка на музеите с екскурзовод, както следва: 

- на български език-50,00 лв. 

- на съответен език-60,00 лв. 

Става: 

Билет за посещение на сезонен обект Галерия „Палавееви къщи“: 

- 2,00 лв./ за възрастни;  

- 1,00 лв./ за ученици и студенти 

Било: 

5.Фото и видео заснемане за един музей-1,00 лв. 

Става: 

4. Сватбена фотосесия в музея (времетраене 30 мин.) 

- в дворното пространство – 20,00 лв.; 

- в общите пространства на музея – 30,00 лв. 

Било: 

6.Всеки последен понеделник от месеца – вход безплатен */на основание чл.187 

ал.4 от Закона за културното наследство /. 

Става: 

6.Всеки последен понеделник от месеца – вход безплатен */на основание чл.187 

ал.4 от Закона за културното наследство /. Вход за лица с намалена 

трудоспособност и деца от социални домове: безплатен. 

Било: 

7.Атракционни дейности: 

подготовка и провеждане на копривщенска сватба с ползване на реквизити за 

групи от 20 човека /по предварителна заявка/ - 300,00 лв. 

Участие и демонстрация на стари копривщенски занаяти /тъкане, плетене, 

производство на плъсти, предене, рисуване върху керамика/ - 3,00 лв./човек; 

Излъчване на мултимедиен филм за миналото на Копривщица - 3,00 лв./човек; 

Заснемане на Възрожденско ретро ревю със собствен апарат - 3,00лв./човек; 

Наем реквизит в рамките на един ден - 15,00 лв. за един костюм; 

Наем помещение в музейните обекти - 10,00 лв./час. 

Става: 

7. Атракционни дейности: 

- Участие и демонстрация на стари копривщенски занаяти – 3,00 лв./човек; 

- Участие, демонстрация и изработване на плъстен сувенир за спомен – 10,00 

лв./човек; 

- Излъчване на филм за Тодор Каблешков и избухване на Априлското въстание в 

Копривщица – 2,00 лв./ човек; 

- Сватбена фотосесия в музея (времетраене 30 мин.) 

- В дворното пространство – 20,00 лв.; 

- В общите пространства на музея – 30,00 лв. 

Било: 

Чл.22. Заверяване на препис и препис извлечение на документи от основния и 

обменния фонд , както следва: 

за първа страница – 2,00 лв. 

за всяка следваща страница – 1,00 лв. 

Става: 

Чл.22 За създаване на документални, телевизионни, видеопродукции и др.: 

Интериорни снимки – 200,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 100.00 

лв./на всеки следващ час; 

Екстериорни снимки – 100,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 50.00 

лв./на всеки следващ час 

Било: 

чл.23.За заверяване на препис и препис извлечение на документ и движими 

паметници в основния, обменния и научно спомагателния фонд : 

за устна справка – 5,00 лв. 

за писмена справка – 6,00 лв. за всяка страница 
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Става: 

Чл.23 За създаване на рекламни филмови продукции: 

Интериорни снимки – 250,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 100,00 

лв./на всеки следващ час; 

Екстериорни снимки – 150,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 50,00 

лв./на всеки следващ час. 

Било: 

Чл.24. За ползване на архивния фонд се заплаща следната Цена: 

за ползване на място в архива от собственици на паметници на културата – 

3,00 лв. за всяка страница; 

За ползване на място в архива от други физически и юридически лица – 9,00 

лв. за всяка страница; 

Става: 

Чл.24. За ползване на архивния фонд се заплаща следната цена: 

Ал.1 Издания на хартиен или електронен носител: 

-Научно-документални – 1,50 лв. на лист/снимка. За подготовка на дипломни 

работи на студенти и дисертационни трудове на докторанти, услугата е безплатна, 

след представяне на удостоверение от съответния научен ръководител и 

разрешение на директора на Дирекция на музеите за всеки конкретен случай, 

същите заплащат техническите разходи за възпроизвеждане на материали на 

хартиен носител в размер на 0,20 лв. на страница. 

-Популяризаторски – 3,00 лв. на лист/снимка 

-Реклами, календари, пощенски картички и др. – 5,00 лв. на лист/снимка 

Ал.2 Публикуване в интернет на снимки (max 72 dpi) на сайта на потребителя – 

5,00 лв. на лист/снимка на месец за срок до 1 година 

Ал.3 Включените в т.3 цени са единствено за правото на използване на архивни 

документи и движими културни ценности при задължително цитиране на пълните 

им искови данни. 

Ал.4 За подготовка на дипломни работи на студенти и дисертационни трудове на 

докторанти, услугата по т.3.3.1 е безплатна, след представяне на удостоверение от 

съответния научен ръководител и разрешение на директора на Дирекция на 

музеите за всеки конкретен случай. 

Ал.5 Лицата по т.3.6. заплащат техническите разходи за възпроизвеждане на 

материали на хартиен носител в размер на 0,20 лв. на страница. 

 

Включените в чл.22, чл.23 и чл.24 цени са единствено за правото на 

използване на архивни документи и движими културни ценности при 

задължително цитиране на пълните им искови данни. 

 

 

 
Настоящето решение е прието на извънредно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 07.01.2021 год., Протокол №38/07.01.2022 год. по точка втора от 

дневния ред с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

 

Протоколист:……………….      Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                   /Л.Цеков /  


