
1 
 

ОП „ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И 
АТРАКЦИИ”  

 

 
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел: 054/ 857 773; факс: 054/ 800 400; 

e-mail: shumen_opt@abv.bg; tic@shumen.bg 
Bulgaria, 9700 Shoumen, 17 Slavyanski blvd, phone:+359 54 857 773, fax:+359 54 800 400, 

e-mail:shumen_opt@abv.bg;  tic@shumen.bg 

 
 

Приложение№ 5 
 
 

ЦЕНОРАЗПИС 
 
 

1. Вход Мемориален комплекс „Създатели на Българската държава”:  
За периода от 01.04. до 31.10.                 4,00 лв.  
За периода от 01.11. до 31.03.     3,00 лв. 
Деца, студенти и пенсионери над 65 год.      
За периода от 01.04. до 31.10.     1,50 лв. 
За периода от 01.11. до 31.03.     1,00 лв. 
Семеен пакет за делнични  дни 
/двама възрастни + две деца/     6,00 лв. 
 
     

2. Беседа за Мемориален комплекс „Създатели на Българската 
държава”:        
на български език        15,00 лв. 
на чужд език        25,00 лв. 
 

3. Вход прабългарска юрта:                  1,00 лв. 
4. Предоставяне на костюми и реквизит за снимки:     5,00 лв. 
5. Стрелба с лък: 

За една стрела            0,50 лв. 
6. Комбиниран билет  паметник + юрта        5,00 лв. 

Комбиниран билет  паметник + юрта за деца, 
студенти и пенсионери над 65 год.        2,50 лв. 
 
       

7. Комбинирана  беседа за Мемориален комплекс „Създатели на 
Българската държава”  и  юрта: 
на български език        20,00 лв. 
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на чужд език        30,00 лв. 
 

8. Сватбен ритуал 
Делничен ден                   95,00 лв.  
Празничен ден        100,00 лв. 
Изнесен ритуал в Мемориален комплекс „Създатели на Българската 
държава” и възрожденски комплекс       120,00 лв. 
Изнесен ритуал в ресторант                200,00 лв. 
Изнесен ритуал сред природата                 250,00 лв. 
Избор на фотографски екип            20,00 лв. 
Избор на екип за видеозаснемане        25,00 лв. 
Наем Мемориален комплекс „Създатели на Българската държава” и 
възрожденски комплекс за извършване на ритуали 
от други агенции         100,00 лв. 
Такса фото сесия в паметника, юрта или  
възрожденски комплекс, на двойки, несключили брак 
в сградата на информационния център         20,00 лв. 

9. Такса заснемане на видеоклипове  – 
 Възрожденски комплекс, Мемориален комплекс  
„Създатели на Българската държава”      600,00 лв. 
 
 

Ден без такси вход Мемориален комплекс „Създатели на Българската 
държава” – всеки последен понеделник от месеца. 
 
10. Пешеходни обиколки на български език 2 ч           35,00 лв. 
11.  Пешеходни обиколки на чужд език 2ч                   50,00 лв. 
12.  Анимация дегустация на мед   водещ  1 ч            20,00 лв. 
13.  Анимация дегустация на пиво водещ  1 ч             20,00лв. 
15. Анимация дегустация на вино водещ 1 ч           20,00 лв. 
16. Анимация аромати водещ 1 ч              20,00 лв. 
17.  Такса фотосесии – Възрожденски комплекс, Мемориален комплекс 

„Създатели на Българската държава”          20,00лв. 
18.  Наем зала  фоайе в Информационен център Мемориален комплекс 

„Създатели на Българската държава”                    2,00лв. на м2 на час 
19.  Наем зала  експозиция в Информационен център Мемориален 

комплекс „Създатели на Българската държава” -  2,00лв. на м2 на час 
20.  Наем на други зали,  стопанисвани от ОП „Туризъм, публични 

прояви и атракции” –                                               2,00лв. на м2 на час 
21.  Организиране на мероприятия    - 100,00 лв./на час 
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22.  Велосипеди под наем  

- За 1 час                       4,00 лв.  
- За 2 часа              6,00 лв.  
- За 3 часа              8,00 лв. 
- За 5 часа             10,00 лв.  

 
ОЗВУЧАВАНЕ 
 
За общински структури и мероприятия –  безплатно 
 
За второстепенни разпоредители на бюджетни средства: 

1. Озвучаване: 
1.1. – до 2 часа с 2 микрофона      60 лв. 
1.2. – над 2 часа с до 6 микрофона      120 лв. 
1.3. – над 4 часа с до 6 микрофона    180 лв. 

2. Мултимедия       120 лв. 
3. Осветление        300 лв. 
4. Сцена        600 лв. 

 
За външни потребители: 
23. Озвучаване: 

– до 2 часа с 2 микрофона          96 лв. 
– над 2 часа с до 6 микрофона                  180 лв. 
– над 4 часа с до 6 микрофона                  240 лв. 
24.  Мултимедия           120 лв. 
25.  Осветление           360 лв. 
26.  Сцена            720 лв. 

 


