Приложение 1
към Решение № 255, взето с поименно гласуване
с протокол № 43 от заседание на Общински съвет-Сопот,
проведено на 22.12.2014 г.

Цени на входни билети и услуги в къща музей „Иван Вазов”, Девическо
училище, Етнографски и занаятчийски център и Дядова Стоянова
воденица, считано от 01.01.2015 година, както следва:
1. ЦЕНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ОБЕКТ :
1.1. Ученици, студенти, пенсионери
1.2. Възрастни
1.3. Семеен билет
2.

- 1,00 лв.
- 2,00 лв.
- 4,00 лв.

КОМПЛЕКСЕН БИЛЕТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧЕТИРИ ОБЕКТА
2.1. Ученици, студенти, пенсионери
2.2. Възрастни
2.3. Семеен билет

3.

- 2,50 лв.
- 5,00 лв.
- 8,00 лв.

ЦЕНИ НА БЕСЕДИ:
3.1. Беседа в Къща музей „Иван Вазов”:
- кратка
- 5,00 лв.
- пространна - 7,00 лв.
3.2. Беседа в Радино училище
- 4,00 лв.
3.3. Беседа в Етнографски и занаятчийски център - 4,00 лв.
3.4. Беседа в Дядова Стоянова воденица
– безплатна!

4. ЦЕНИ ЗА ФОТО И ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

За любителско фотозаснемане в закрити помещения - 2.00 лв. /за един обект/
За любителско видеозаснемане в закрити помещения -5.00 лв./за един обект
За любителско фотозаснемане в закрити помещения - 5.00 лв. /за всички обекти/
За любителско видеозаснемане за всички обекти - 10.00 лв /за всички обекти/
За наем на музейни пространства за извършване на граждански ритуали – 100 лв.

ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЗАНАЯТИ:
5.1.
5.2.

За групи до 10 деца/ученика
За групи до 10 възрастни

- 25,00 лв.
- 35,00 лв.

6. АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА И ЛЕТНИ ШКОЛИ ПО ЗАНАЯТИ В ЕТНОГРАФСКИ
И ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР „СОПОТСКИ ЕСНАФЪ”:
6.1.
6.2.
7.

анимирани програми за деца - 2,00лв./за първи час и 1,00 лв за всеки следващ;
летни школи по занаяти - 2,00 лв./за първи час и 1,00 лв. за всеки следващ;

АТРАКЦИОН - РЕТРО КАФЕ „ЦЕНТРАЛЪ”:
7.1.
дегустация и „Кафе на пясък по чорбаджийски” в обстановка от началото на
ХХ-ти век и ретро снимка за спомен в автентични облекла от епохата - 7,00 лв.

8.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

8.1. По т.1 и т.2 от „семеен билет” се ползва семейство с едно или повече деца в
ученическа възраст.
8.2. По т.2 – Комплексният билет включва посещение на 4 обекта.
8.3. По т.3 – Цената на беседа е за група до максимум 50 човека.Кратката беседа е с
продължителност до 20 мин., пространната – до 40 мин.
8.4. По т.5 – Посочените цени са за демонстрация на три различни вида занаята и при
предварителна заявка по телефон или е-mail.
8.5. По т.7 – В цената е включена кафе на пясък, собственоръчно мелене на кафе и
биене на мътеница, сопотско сладко, лимонада, сладки и др.; обличането в антентични
облекла и ретро снимки са по желание на посетителите. В този случай цената се определя
допълнително, според индивидуалните им желания.
8.6. Комплексните услуги не са налични в неделни и празнични дни, с изключение на
случаите при предварителна заявка за групови посещения от минимум 40 човека.
8.7. При организирани групи:
над 100 човека - отстъпка в размер на 10% ;
над 180 човека - отстъпка в размер на 15% ;
8.8. Ръководители на групи посещават обектите безплатно.
8.9. Допуска се намаление на цената по т. 1-5 при сключени с туроператори договори
по преценка на Директора на музея и съгласно клаузите на договорите.
8.10. Посещенията в обектите са безплатни за:
инвалиди;
деца до 6 годишна възраст;
музейни работници;
журналисти.

