
Приложение № 9.  

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
КРАЙНА 

ЦЕНА 

1 2 3 

I. 
 

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ МЕДИИ 

1. За съобщения от общ характер за 1 печатна страница 

3.60 + 1.20 

лв. за всяка 

следваща 

страница 

2. За съобщения с рекламна цел за 1 печатна страница 

7.20 + 2.40 

лв. за всяка 

следваща 

страница 

Забележка: Безплатни са следните съобщения: 

 1. при аварии и други ограничения, свързани с обслужване на населението; 

 2. от организации на бюджетна издръжка, РПУ, пожарна 

 3. от кмет и председател на Общински съвет - при изпълнение на техните задължения; 

 4. траурни 

  

II. РЕКЛАМА  

5. 
Публикуване   на   реклама официалния  уеб  сайт Община Елена, 
www.elena.bg и Туристически информационен център http://visit.elena.bg/.                                                                      

5.1. 
Реклама на интернет страницата на Община Елена и Туристически 

информационен център 

5.1.1. банер начална страница с размер 468x60 пиксела на месец 120.00 лв. 

5.1.2. банер начална страница с размер 468х120 пиксела на месец 200.00 лв.  

5.1.3. банер начална страница с размер 180х150 пиксела на месец 100.00 лв.  

5.1.4. банер начална страница с размер 234x60 пиксела на месец 54.00 лв. 

5.1.5. банер начална страница с размер 120x90 пиксела на месец 40.00 лв. 

5.1.6. ВИП обяви в подкатегориите 30.00 лв. 

5.2. На вътрешни страници - новини, имоти, търсене, фирми, заведения и др.  

5.2.1. размери 150 х 80 пиксела - за 1 месец 30.00 лв. 

5.2.2. размери 150 х 150 пиксела-за 1 месец 50.00 лв. 

5.2.3. размери 150 х 180 пиксела- за 1 месец 65.00 лв. 

   

III. ШКОЛА  ПО ИЗКУСТВАТА  

6. Обучение по музикален инструмент  

6.1. За учебна година 60.00 лв. 

 
Забележка: За второ и трето дете от едно семейство, посещаващи школата по изкуствата 
цената на услугата  е 30 лв. за учебна година. 

   

IV. ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  

7. Абонамент за годишно ползване  

7.1. За деца и ученици до 10 години Безплатно 

7.2. За ученици на 10 години и пенсионери 2.00 лв. 

7.3. За всички останали 3.00 лв. 

8. За еднократно ползване в читалня на книга от библиотечния  фонд  от 
неабонати 

0.50 лв. 

9. За ползване на книги от МЗС 2.00 лв. 

10. За  невърната в срок книга  

http://www.elena.bg/
http://visit.elena.bg/


10.1. за всеки започнат месец 0.20 лв. 

10.2. за книги от предходната година 5.00 лв. 

11. За изпращане на напомнително писмо по образец  

11.1. за първо писмо 0.60 лв. 

11.2. за следващи писма с обратна разписка 1.00 лв. 

   

V. 

/изм. 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
р-е № 173 / 29.12.2016 г./ 

 

12. 
/изм. р-е № 173 / 29.12.2016 г./ За посещение на извънкласни форми към 
Център за подкрепа за личностно развитие, за всяка отделна форма 

 

12.1. За учебен срок 6.00 лв. 

12.2. За присъствен месец 3.00 лв. 

   

VI. МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО  

13. Посещение на един музеен обект за възрастни 2.00 лв. 

13.1. Посещение на един музеен обект за ученици, студенти и пенсионери 1.00 лв. 

13.2. 
Посещение на един музеен обект за деца до 7 г., за деца от социални 
институции и за инвалиди 

безплатно 

13.3. Посещение на един музеен обект за учащи от община Елена безплатно 

13.4. Всеки четвъртък – свободен вход 

Съгласно чл. 

187, ал. 4 от 

ЗКН 

14. Обходен билет 3 обекта в комплекс „Даскалоливница” възрастни 4.00 лв. 

14.1. 
Обходен билет 3 обекта в комплекс „Даскалоливница” учащи и 
пенсионери 

2.00 лв. 

14.2. Тематична беседа за един обект на бълг. език 2.00 лв. 

14.3. Обзорна беседа за 3 обекта на български език 2.00 лв. 

14.4. Тематична беседа на чужд език 10.00 лв. 

14.5. Любителско заснимане без статив и светкавица за една експозиция 5.00 лв. 

14.6. Заснимане с камера 10.00 лв. 

14.7. 
Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели от 
община Елена 

50.00 лв. 

14.8. 
Организиране на културни събития в залите на музея за ползватели извън 
общината 

100.00 лв. 

14.9. Ползване на музейна библиотека еднократно 2.00 лв. 

14.10. Ползване на музейна библиотека годишно 20.00 лв. 

14.11. Изготвяне на историческа справка 10.00 лв. 

   

VIII. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ  В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

15. 
/изм. р-е № 173 / 29.12.2016 г./ Ползване актовата зала на СУ "Ив. 

Момчилов" 
 

15.1. - за час (01.04 - 31.10)  6.00 лв. 

15.2. - за час (01.11 - 31.03) 8.00 лв. 

15.3. - за ден (01.04 - 31.10) 35.00 лв. 

15.4. - за ден (01.11 - 31.03) 60.00 лв. 

16. 
/изм. р-е № 173 / 29.12.2016 г./ Ползване физкултурния салон /голям/ на 

СУ "Ив.Момчилов" -гр.Елена 
 

16.1. - за час (01.04 - 31.10) 8.00 лв. 

16.2. - за час (01.11-31.03) 10.00 лв. 

16.3. - за ден (01.04 – 31.10) 40.00 лв. 

16.4.  - за ден (01.11 - 31.03) 60.00 лв. 



 

 

16.5. 
За организиране и провеждане на състезания и за учебно-тренировъчна 

дейност на представителни отбори и клубове  
 

16.5.1 - за ден (01.04 – 31.10) 100.00 лв. 

16.5.2 - за ден (01.11 - 31.03) 130.00 лв. 

17. 
/изм. р-е № 173 / 29.12.2016 г./ Ползване на канал за ремонт на 

автомобили в СУ "Ив.Момчилов" -гр.Елена, за час 
2.00 лв. 

18. 
Нощувка на организирани групи в извънучебно време в общежитието на 

СУ "Иван Момчилов", на човек 
 

18.1. - за деца и ученици  

18.1.1 летен период 5.00 лв. 

18.1.2 зимен период 6.00 лв. 

18.2. - за възрастни  

18.2.1 летен период 6.00 лв. 

18.2.2 зимен период 7.00 лв. 

19. 
Ползване на спортни площадки и училищни дворове в извънучебно време 

(на кв.м. на ден) 
0.05 лв. 

20. 
/изм. р-е № 173 / 29.12.2016 г./ Ползване на видеозала в СУ "Иван 
Момчилов" 

 

20.1. - за час летен период 6.00 лв. 

20.2. - за час зимен период 8.00 лв. 

20.3. - за ден (01.04 – 31.10) 35.00 лв. 

20.4. - за ден (01.11 - 31.03) 60.00 лв. 

21. 
Ползване на компютърен кабинет за час от неучащи  в съответното 
училище на работна станция 

 

21.1. - летен период (01.04 – 31.10) 
6.00 лв. 
+ 2 лв. 

21.2. - зимен период (01.11 - 31.03) 
8.00 лв. 
+ 2 лв. 

22. 
Ползване на  футболно игрище - стадион „Чумерна" - гр. Елена за 

обществени мероприятия и тренировъчна дейност, за всеки започнат час 
36.00 лв. 

22.1. 
Ползване на  футболно игрище - стадион „Чумерна" - гр. Елена за 

обществени мероприятия и тренировъчна дейност, за ден 
108.00 лв. 

23. 
Ползване на съблекални и бани към стадион „Чумерна" - гр. Елена (под 

трибуните), за всеки започнат час 
30.00 лв. 

 

Забележка: Таксата не се заплаща от регистрирани на територията на 

община Елена спортни клубове, както и при официални спортни 

мероприятия 

 

   

VIII. РИТУАЛИ  

24. Ритуал „Сватба”  

24.1. В „Обреден дом” или кметство 60.00 лв. 

24.2. 

Извън „Обреден дом” или кметство  

*Всички транспортни разходи са за сметка на лицата, ползващи 

услугата 

420.00 лв. 


