
                   

 

До Председателя на ОбС - Батак  

До жителите на общината 

 

На основание чл.26 от ЗНА, чрез настоящето публикуване се предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за 

изменение и допълване на Раздел IV / Музейни такси/ в Наредба за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Батак.  

 

                                                                МОТИВИ  

Относно: Изменение и допълнение на Раздел IV / Музейни такси/ в Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Батак.  

 

 УВАЖАМА г-жо Председател,  

УВАЖАЕМИ г-жи и г-да общински съветници и жители на общината 

 

 1.Причини, налагащи изменението и допълването на Раздел IV в Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Батак.  

- Последна актуализация на музейните такси е била на 31.01.2013г. 

- Многократно поскъпване на ел. енергия и цени на външни услуги. 

- Многократно поскъпване на материали, консумативи и техника, необходими за 

извършване на услугите. 

- Увеличение на МРЗ и осигуровки, което води до увеличение на минимални 

осигурителни прагове и растеж на работните заплати. 

- Необходима е реставрация и консервация на обектите Балинова и Шарова къща/ 

недвижими културни ценности с местно значение/, което е изключително скъпа 

дейност. 

- Необходимо е обновяване на интериор, експозиционни витрини и осветление, 

съобразени с новите изисквания за съхранение и представяне на ДКЦ- изключително 

скъпи дейности. Обновяване на интериор, експозиционни витрини и осветление в 

сградата на музея не са извършване от 1976г. 



- Повече от тридесет години ИМ-Батак не извършва археологически проучвания и 

разкопки, поради липса на средства. Необходими са много средства и за тази дейност. 

- През последните 4 години ИМ- Батак разви и предлага на гостите на Батак и музея 

много нови услуги, които не са остойностени. 

-Предложението за отделни билети в музея и в Балинова къща е и поради факта, че 

някои от посетителите на музейния комплекс желаят да посетят само един от обектите 

и получаваме запитвания за отделни билети за обектите. 

2. Целите, които се поставят:   

 Осигуряване на финансови средства, необходими за осъществяване бъдещите планове 

на музея, свързани с описаните по-горе причини. 

Остойностяване на неостойностени до момента услуги. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата  

уредба. 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови средства. 

4. Очаквани резултати:  

Осигуряване на финансови средства и осъществяване на планирани дейности в музея, а 

именно- реставрация и консервация на Балинова и Шарова къщи, обновяване на 

интериор, експозиционни витрини и осветление, съобразени с новите изисквания за 

съхранение и представяне на ДКЦ, планиране и осъществяване на археологически 

проучвания и разкопки на територията на община Батак. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:  

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Раздел IV / Музейни такси/ в 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Батак и е 

разработен в съответствие с Европейското законодателство. 

РАЗДЕЛ ІV  

Музейни такси  

Чл.33. (1) Размерът на таксите „ВХОД” в Историческия музей се определят както 

следва:  

1. Обходен билет за целия музеен комплекс, включващ разглеждането на 3 

основни експозиции – Исторически музей, Етнографска експозиция „Балинова 

къща” и художествена галерия „Шарова къща” 

 1.1 за граждани – 4,00 лв.  

1.2 за учащи се и пенсионери – 2,00 лв.  

1.3 за семейство с двама родители с едно дете /ученик/ – 9,00 лв. 



 1.4 за семейство с двама родители с две деца /ученици/ - 11,00 лв.  

2. Билет за ИМ- Батак и Шарова къща 

2.1 за граждани- 3,00 лв. 

2.2 за учащи и пенсионери- 2,00 лв. 

3. Билет за Балинова къща и Шарова къща 

3.1 за граждани- 2,00 лв. 

3.2 за учащи и пенсионери- 1,00 лв. 

4. Такса „Вход и участие в образователна програма”- 1,00 лв. 

5. ИМ- Батак осигурява безплатно посещение/ без такса „Вход”/ на:  

- деца до 7 години  

- хора с увреждания  

- деца от социални домове  

- ученици и деца от общинските училища и детски градини  

- представители от други музеи и научни институти при БАН  

- официални гости на Община Батак 

Безплатни дни за посещение през годината: 

 - 17 май – Честване на годишнини от Априлското въстание в Батак  

- 18 май – Международен ден на музеите  

 - 24 май – Ден на българската просвета и на славянската писменост и култура –  

м.Септември –Дни на Европейското културно наследство  

- 1 ноември – Ден на народните будители  

- 1 работен ден седмично по решение на музейното ръководство  

(2) Такса беседа  

2.1 Обзорна беседа на български език  – 10,00 лв. 

 2.2 Обзорна беседа на чужд език – 15,00 лв.  

2.3 Специализирана беседа на български език- 5,00 лв. 

2.4 Специализирана беседа на чужд език- 7,00 лв. 

2.5 Подготовка и провеждане на образователна беседа на български език- 10,00 лв.  



2.6 Подготовка и провеждане на образователна беседа на чужд език- 15,00 лв. 

2.7 Мултимедийна беседа- 3,00 лв. 

3. Други такси 

3.1 Заверяване на препис и препис извлечение на документи от основен и научно-

спомагателен фонд на музея:  

- за първа страница- 5,00 лв. 

- за всяка следваща- 2,50 лв. 

3.2 Копиране на документи от основен, научноспомагателен и библиотечен фонд на 

музея: 

-черно-бяло копие, формат А4- 2,00 лв. 

- черно- бяло копие, формат А3- 3,50 лв. 

- цветно копие, формат А4- 4,00 лв. 

- цветно копие, формат А3- 5,00 лв.  

3.3 Сканиране и заверяване на снимки от основен и научноспомагателен фонд на музея:  

- за 1 копие на хартиен носител- 7,00 лв. 

- за копие в електронен формат- 10,00 лв. 

3.4 Извършване на справка за наличието на ДКЦ/ документи, снимки, предмети/ в 

основния и научноспомагателния  фонд- 5,00 лв. 

3. 5 Изготвяне на историческа справка за ДКЦ, събитие, личност- 15,00 лв. 

3.6 Рецензия на научен текст- 2,00 лв. на страница 

3.7 Специализирана консултация за предложен материал- от 5,00 до 100,00 лв. 

3.8 Ползване на документи, снимки, негативи, които не са от фонда на музея- от 5,00 до 

50,00 лв. 

3.9 Писмена библиографска справка- 0,20 лв. на заглавие 

3.10 Ползване на библиотечния фонд на музея: 

- студенти и възрастни- 3,00 лв. 

- пенсионери и ученици- 1,00 лв. 

- хора с увреждания и представители на други музеи- безплатно 

 3.11 Такса за видеозаснемане на музейни експозиции или части от тях  от национални 

и кабелни телевизии, медии и др. се извършва по реда на чл. 178 и чл.179 от Закона за 

културното наследство  и въз основа на подписан  възмезден договор с директора на 



музея- от 100,00 лв. до 1000,00 лв. в зависимост от значимостта и на темата и 

времетраенето на заснемането, 

3.12 Фотозаснемане – професионално- 100,00 лв. на час 

                                 - любителско- 1,00 лв. 

                         - фотосесия в Балинова къща / сватбена, абитуриентска, друга/ - 30,00 лв. 

3.13 Такса за възпроизвеждане на ДКЦ в копие, реплика или предмет с търговско 

предназначение, включително използването на ДКЦ или части от ДКЦ във 

фотографско, компютърно, видео- и др. изображение с търговска цел, както и при 

производството на стоки, етикети, дизайнерски решения или за реклама се извършва по 

реда на НАРЕДБА № Н-00-0005 ОТ 8 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В КОПИЯ, РЕПЛИКИ И 

ПРЕДМЕТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ чрез подписване на възмезден 

договор с директора на музея.  

 

                                                    Кмет на Община Батак 

                                                     Изготвил: Теодора Пейчинова/ директор ИМ- Батак/ 


