
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
към чл.39 от Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община 
Шумен. 

 
ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА 

/без таксите/ предоставяни от общината, общинските предприятия и второстепенните 
разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ 

 
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН 

 
№  Шифър  Наименование на 

услугата 
Такса на услугата и срок за изпълнение 

Обикновена 
услуга 

Бърза 
услуга 

Експресна 
услуга 

1.  Любителско заснемане  с 
фотоапарати и други 
мобилни устройства в 
музейните експозиции 

По време на 
посещението в 
обектите – 10.00лв. 
за бр. 
 

  

2.  Авторско заснемане на 
видеоклипове/филми  с 
видеокамери  и други 
устройства в музейните 
експозиции /по договор 
според броя на експонатите 
и времетраенето/. 

В зависимост от 
времетраенето на 
заснемането – 
80.00лв. за бр.  

  

3.  Наем  на конферентна зала  
в РИМ - Шумен 

Предварителна 
заявка – 36.00лв. на 
час  

  

Живи картини /възстановките се провеждат при група от 20 и повече туристи/ Посочените цени 
са за 20 човека 

1.  "Кавръково кафене" - Къща 
музей “Лайош Кошут” 

По заявка за 
определена дата – 
100.00лв. за 
бр.представление 

  

2.  "Френска сватба" - Къща 
музей " Д. Войников" 

По заявка за 
определена дата – 
100.00лв. за 
бр.представление 

  

3.  “Първо училищно 
изпитание” – Къща музей 
“Добри Войников” 

По заявка за 
определена дата – 
100.00лв. за 
бр.представление  

  



4.  „Първи български 
оркестър” – Музеен 
комплекс „Панчо 
Владигеров“ 

По заявка за 
определена дата – 
100.00лв. за 
бр.представление  

  

Провеждане на ритуали в обектите на РИМ 

1.  Сватба По заявка за 
определена дата – 
100.00лв.  

  

2.  Кръщене По заявка за 
определена дата – 
30.00лв.  

  

3.  Фотосесии По заявка за 
определена дата – 
50.00лв.  

  

Такси свързани с други музейни дейности 

1.  Регистрация в музейната 
библиотека 

1 ден – 5.00лв.    

2.  Библиографска справка 5 дни – 10.00лв.    

3.  Копиране в музейната 
библиотека: 

   

  Едностранно 0.10лв. за бр.листи    

  Двустранно 0.15лв. за бр.листи    

4.  Извършване на 
идентификация на 
предмети /са или не са 
културна ценност/ 

14 работни дни от 
подаване на 
заявлението -
10.00лв. за бр.  

  

 


