
   ЦЕНОРАЗПИС 
 

 

ВИД УСЛУГА                                                                                                                  СУМА 

Вход експозиция за обект „Мелницата"    

Деца до 7 години  БЕЗПЛАТНО 

Деца над 7 години, ученици, студенти и пенсионери    1.00 лв. 

Възрастни  5.00 лв. 

Хора с увреждания   БЕЗПЛАТНО 

Групови посещения на възрастни  3.00 лв. 

Групови посещения за деца над 7 години, ученици и    

студенти 

 1.00 лв. 

Зала  ТИЦ „6- ти етаж", 200 места  250.00 лв./ден 

Изложбена площ  ТИЦ „3-ти етаж" без оборудване  100 лв./ден 

Озвучаване на зали + 2  бр. микрофони  100.00 лв./ден 

Допълнителен микрофон  10.00 лв. 

за 1 бр. на ден 

Наем екран  12лв. на кв.м./ден 

Наем мултимедия  20.00 лв./ден 

Наем постерни табла  10.00 лв./ден 

Наем подиум  12лв. на кв.м./ден 

Ферма с покрив  800 лв./ден 

Задна конструкция - ферма  8 лв.на кв.м./ден 

Наем  маса  и покривка - за 1 бр.  30.00 лв./ ден 

Наем коктейлна маса "Щъркел" с калъф- за 1 бр.  15.00 лв./ден 

Копирни услуги   0.05 лв./стр. 

Наем сцена - комплект  650.00 лв/ден 

 

 

 

Размерът на общинските такси и цени на услуги е по НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БАЛЧИК, приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г 
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Ценоразпис електрически велосипед 
 
 
 
От 1 до 3 часа -   2 лв. 

 
От 4 до 6 часа -   4 лв. 

 
От 7 до 9 часа -   6 лв. 

 
От 10   до 12 часа -  8 лв. 

 
24 часа -            16 лв. 

 
 

 

Цените са в български лева с включен ДДС. 

 

 

 

 

Ценоразпис велосипед 
 

1. Наем велосипед –     10 лв./10 часа 

2. Пластик карта –        2 лв./1 брой 

3. Вело карта  пакет „Семейство“ -     5 лв./10 часа (за 1 бр. карта) 

    (4 бр. карти на едно физическо лице) 

4. Презареждане –       1 лв./1 час 

5. Презареждане пакет „Семейство“ -     0,50 лв./1 час 

 

Цените са в български лева с включен ДДС. 
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Услуги в туристически културно-информационен център "Мелницата": 

 

- Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за 

хранене и развлечения, както и на самостоятелни заведения за хранене и 

развлечения; 

- Регистриране за упражняване на дейност в стаи за гости и апартаменти за гости 

към Закона за Туризма; 

- Предоставя безплатно актуална информация за настаняване, заведения за 

хранене и развлечение, транспортни връзки, културни обекти, забележителности, 

туристически агенти, туроператори и др.; 

- Дава възможност на всички категоризирани туристически обекти и регистрирани 

туроператори и туристически агенти да оставят рекламни материали, които се 

разпространяват безплатно и коректно; 

- Приема жалби, сигнали и предложения и предоставя информация за 

компетентността на различните институции по въпроси, свързани с туризма; 

- Информационно обслужване на туристите; 

- Реклама и популяризиране на туризма в Община Балчик; 

- Наем велосипеди; 

- Наем зали в сградата на "Мелницата"; 

- Ритуална зала  

 

 

 

Работно време : 

Зимно работно време – от 01.10. до 31.05 

от 8:00 ч. до 16:30 ч. 

почивни дни – събота и неделя 

 

Лятно работно време – от 01.06.2023 г. до 01.10.2023 г. 

от 8:00 ч. до 16:30 ч. 

без почивни дни 


