ЦЕНОРАЗПИС
на услугите, предоставяни от Научния архив на БАН,
(по ценоразпис на Държавната агенция “Архиви”, съгласно чл. 28,
ал.2, т. 2 от Закона за НАФ, в сила от 06.03.2010 г., приет с ПМС № 9
от 28.01.2010 г. и обн. в ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2010 г.)

Раздел
Вид услуга
1
2
І.
Читателска карта
За една седмица
За един месец
За шест месеца
За една година
ІІ.
Заснемане
на
архивни
материали за:
1. Документални кино- и
телевизионни продукции и
други подобни (с
предварително сключен
договор)
2. Рекламни и други филмови
продукции с комерсиална
цел (с предварително
сключен договор)
3. Издания на хартиен или
електронен носител (за
илюстрации, факсимилно),
(с предварително сключен
договор):

Количество
3
1
1
1
1

брой
брой
брой
брой

Цена
4
3,00 лв
7,00 лв
15,00 лв
20,00 лв

на всеки
започнат
час

100,00 лв

на всеки
започнат
час

200,00 лв

- документални, художествени
научни и други подобни
издания

лист/снимка

5,00 лв

- реклами, календари,
пощенски картички и др.

лист/снимка

от 10,00 лв –
по
споразумение

- документални изложби

лист/снимка

2,00 лв

- изложби с комерсиална цел
(с предварително сключен
договор)

лист/снимка

по
споразумение

4. Изложби
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Раздел

Вид услуга
Количество
Цена
5. Публикуване в интернет на
лист/снимка
5.00 лв на
снимки и документи (max 72
месец
dpi, с воден знак “НА-БАН”)
за срок 1
на сайта на потребителя (с
година
предварително сключен
договор)
Забележка към раздел ІІ.
1. Включените в този раздел цени са само за предварително
уговореното право на използване на архивните документи, като е
задължително цитирането на архива и исковите данни.
2. Не е включена експертиза на допустимостта и условията за
заснемане на архивните материали в случаите когато това са
произведения на изкуството или други уникати.
ІІІ.
Експертиза на ценността,
техническа обработка на
документите и организация
на дейността на архиви на
физически и юридически
лица (извън системата на
БАН):
1. Предварителна преценка на
100.00 лв
обема, състава и
състоянието на документите,
подлежащи на експертиза и
обработка
2. Полистна експертиза на
ценността на документите,
определени за постоянно
запазване, техническа
обработка и съставяне на
инвентарни описи и други
документи, резултат от
експертизата на:
– общоадминистративни, лични брой
3.00 лв
документи
– научно-технически
брой
4.00 лв
документи
3. Систематизация на
брой
2.00 лв
документите, определени за документ
дългосрочно справочно
съхранение, по вид и
хронология и съставяне на
опис.
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Раздел

Вид услуга
4. Систематизация на
документи от масово-типов
характер, неподлежащи на
запазване, с изтекли
срокове на съхранение по
вид и хронология и
съставяне на опис.
5. Изготвяне на акт за
унищожаване след
извършване на действията
по точка 4.
6. Разработване на
номенклатура на делата/
списък на видовете
документи със срокове за
съхранение
7. Разработване на вътрешни
правила/ инструкция за
организацията на дейността
на архиви на физически и
юридически лица
8. Изготвяне на експертно
становище за
организирането,
съхраняването и
използването на
документите в частни архиви
9. Експертиза на ценността и
оригиналността на архивни
документи на физически и
юридически лица:
– на един документ
– на група документи от един
тип
– на чуждоезични документи

Количество
брой
документ

10. Експертиза на допустимостта и условията за
заснемане на архивните
материали в случаите когато
това са произведения на
изкуството или други
уникати

1 документ

брой

заглавие на
дело

Цена
1.50 лв

50.00 лв

2.00 лв

брой

300.00 лв

становище

100.00 лв

1 документ
група
документи
1 документ

10.00 лв
15.00 лв
от 15.00 лв в
зависимост
от езика на
документа
20.00 лв
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Раздел
Вид услуга
Количество
Цена
Забележка към раздел ІІІ.
1. За услуги от раздел III към дарители отнасящи се към дарени от
тях на НА-БАН архивни материали не се заплаща.
ІV.

Издирване на архивни
документи по заявка на
потребители и изготвяне на
писмена справка:
1. Изготвяне на справка на
проучен
1
3.00 лв
ниво архивен фонд с един
фонд с 1
опис
опис
2. Изготвяне на справка с
анотация
3.00 лв
анотации на архивни
единици
3. Изготвяне на справка с
анотация
5.00 лв
анотации на документи
V.
Реставрация и консервация
на архивни документи:
1. Експертна оценка за
оценка
20.00 лв
състоянието и изработването
на констативен протокол и
работна карта за
необходимите процедури
2. Ръчна реставрация:
лист А4
5-8 лв.
(в зависимост
– консервационна обработка
от вида на
– укрепване с реставрационна
хартиената
хартия
основа)
– пресоване
– изготвяне на архивна
опаковка
Забележки към раздел V:
1. При силно замърсени, увредени и сложни за реставрация
материали цените се договарят с възложителя.
2. На базата на цената на формат А4 се определят пропорционално
цените на останалите формати.

VІ.

Предоставяне за ползване
на:
1. Архивохранилищна площ за
съхраняване на архивни
документи

линеен
метър
за
една година

100.00 лв
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Раздел

Вид услуга
2. Изложбен инвентар –
рамки: (Използването му от
поделения на БАН става с
предварителна уговорка при
платен депозит)
3. Готова изложба –
предоставена под наем

Количество
1 брой

1 брой

Цена
10,00 лв.

200,00 лв +
разноските
по
транспорта

4. Изготвяне на изложба по
поръчка – по договаряне –
виж забележка 2 към
настоящия раздел.
Забележки към раздел VІ:
1. Към цената за предоставяне на изложбен инвентар се начисляват
25 % за монтаж и демонтаж.
2. Ценообразуването на изложбите по поръчка се формира от:
а) цените за издирване на документи по раздел ІV;
б) цените на репрографските услуги по раздел VІІ;
в) консумативите и други необходими материали.
VІІ.

Репрографски услуги1
1. Ксерокопиране на архивни
документи, създадени до
1956 г.
2. Ксерокопиране на архивни
документи, създадени след
1956 г. (копирането се
разрешава само след
преценка на физическото
им състояние от
ръководителя на отдел
„Използване“ или от
директора на Научния
архив):
Копие (черно-бяло) с формат:
- А4
- А3
3. Ксерокопиране на една
страница от неархивен
документ

(копирането
не се
допуска)

1 брой
1 брой
1 брой

(копирането
не се
допуска)

1,00 лв
2,00 лв
0,50 лв
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Раздел

Вид услуга
4. Дигитализиране на архивен
документ2, 3, 4
– изготвяне на дигитално
копие на документ,
представляващ фотография
върху хартия или картон с
формат до 410х280мм
– изготвяне на дигитално
копие на документ,
представляващ отделен
лист, с формат до
410х280мм
– изготвяне на дигитално
копие на документ,
представляващ част от
прошнурована или
подлепена единица, с
формат до 410х280мм
(разрешава се само след
преценка на физическото му
състояние от ръководителя
на отдел „Използване“ или
от директора на Научния
архив)
– изготвяне на дигитално
копие на документ,
представляващ отделен
лист, с формат над
410х280мм (разрешава се
само след преценка на
физическото му състояние от
ръководителя на отдел
„Използване“ или от
директора на Научния
архив) - Според броя на
кадрите необходими за
образуване на цялостно
изображение

Количество

Цена

1 кадър

3,00 лв

1 кадър

1,00 лв

1 кадър

1,50 лв

1 кадър

1,50 лв

стр. 6 от 8

Раздел

Вид услуга
Количество
Цена
– изготвяне на дигитално
1 кадър
2,00 лв
копие на документ,
представляващ част от
прошнурована или
подлепена единица, с
формат над 410х280мм
(разрешава се само след
преценка на физическото му
състояние от ръководителя
на отдел „Използване“ или
от директора на Научния
архив) - Според броя на
кадрите необходими за
образуване на цялостно
изображение
- записване на CD
1 брой
1,00 лв
5. Принтеркопиране от
дигитален образ или
микрофилм/микрофиш
– черно-бяло с формат А4 и
1 брой
1,00 лв
2
хартия 80г/м
– черно-бяло с формат А3 и
1 брой
2,00 лв
2
хартия 80г/м
– цветно с формат А4 и хартия 1 брой
2,50 лв
80г/м2
– цветно с формат А3 и хартия 1 брой
5,00 лв
2
80г/м
По договаряне,
– изготвяне на копия на
За всеки
след
произведения на изкуството документ
предварително
или уникати с други размери
проучване на
и типове хартия
възможностите
Забележки към раздел VIІ:
1. Репрографските услуги се извършват в зависимост от наличните
технически възможности, физическото състояние на архивните
документи и отдалечеността на архивохранилището.
2. Придобитите копия се използват само за заявената цел.
3. Предоставянето за използване на копия по т. 2 на трети лица за
публично разпространение се извършва с разрешение на архива.
4. Дигиталните копия се предоставят във формат JPEG с логото на НАБАН и максимална резолюция 300 dpi.
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Раздел
Вид услуга
Количество
Цена
5. Обикновената услуга се изпълнява в срок до 5 работни дни.
6. Бързата услуга се изпълнява в срок до 2 работни дни, като се
заплаща с увеличение от 50% върху цената на обикновената
услуга.
7. Експресната услуга се приема до 12,00 ч. всеки работен ден при
ограничение на количеството в рамките на разумното и се
изпълнява веднага, като се заплаща с увеличение от 100% върху
цената на обикновената услуга.
ВАЖНО!
За цените на услугите от раздели I и VIІ се правят следните
отстъпки:
1. За хора с увреждания – 50% намаление на цените по раздел І и
VІІ.
2. За ученици от ХІ и ХІІ клас, студенти и дипломанти – читателските
карти са безплатни.
3. За научни работници от системата на БАН и други научни звена и
институти в страната, преподаватели в български висши учебни
заведения и учители – 50% намаление на цените по раздел І и 30%
намаление на цените по раздел VІІ.
4. За физически лица, дарили документи на Научния архив, и техните
преки наследници – читателските карти са безплатни; услугите по
раздел VІІ са безплатни, когато се копират дарените документи.

София
30 юли 2015

Директор на НА-БАН:
(д-р Валери Кацунов)

стр. 8 от 8

