
 
 

З А П О В Е Д  

НА 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

13.05.2010 г.                             № ОХ-284         гр. София 
 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Реда за използването на архивните фотодокументи на 

Министерството на отбраната и обявяването на ценоразпис на 

фотоуслугите, които се извършват от Фотоархива на сектор 

"Ведомствен архив" в дирекция "Административно и 

информационно обслужване" 
 

 

 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за отбраната и 

Въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 4, т. „о" от Закона за 

държавните такси и постановление № 9 от 28 януари 2010 г. на Министерския съвет, за 

приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция „Архиви" и за определяне 

цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция „Архиви", по Закона за 

Националния архивен фонд, 

с цел компенсиране на разходите, направени в изпълнение на обслужващи 

дейности на физически и юридически лица от Министерството на отбраната, 
 

 

З А П О В Я Д В А М :  
 

 

Обявявам ценоразпис на услугите от архивни фотодокументи, които се 

извършват от дирекция "Административно и информационно обслужване" на 

Министерството на отбраната, както следва: 
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I. Репрографски услуги 
 

 

1. Дигитализиране на архивни документи: 
 

 

- изготвяне на дигитално копие (сканиране от 

негатив и позитив на CD) 1 бр- 5.00 лв.+
 

1,00 лв. за CD 

2. Фотокопиране (черно-бяло) на архивен документ, 

фотокопия с размери: 

-  9/13; 13/18 1
 
бр.        2,00 лв. 

-  18 /24 1 бр.        3,00 лв. 

- 24/30 1 бр.        4,00 лв. 

- 30/40 1 бр. 10,00 лв. 
 

 

Забележки към раздел I. 

1. Репрографските услуги се извършват в зависимост от наличните 

технически възможности, физическото състояние на архивните документи и 

отдалечеността на архивохранилището. 

2. Цена на 1 брой CD за предоставяне на дигитално копие - 1,00 лв. 

3. Дигиталните копия се предоставят във формат JPEG, max 400 dpi. 

4. Обикновената услуга се изпълнява в срок 10 дни. 

5. Бързата услуга се изпълнява в срок 3 дни + 50 на сто към цената. 

6. Експресната услуга се изпълнява в срок 24 часа + 100 на сто към цената. 
 

 

За цените на горните услуги се правят следните отстъпки: 

- за хора с увреждания - 50 %; 

- за ученици, студенти и дипломанти - 50 %; 

- за научни работници от системата на БАН и други научни звена и 

институти, преподаватели във висшите учебни заведения и учители - 30 %; 
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- за физически лица, дарили документи на държавата, и техните преки 

наследници - 50 % при използване на дарените лични фондове. 
 

 

II. Възпроизвеждане на архивни материали за: 
 

1. Документални, телевизионни, На всеки 100 лв. 

видеопродукции и др.                             започнат 

час 
 

 

2. Рекламни филмови продукции На всеки 200 лв. 

започнат 

час 
 

 

3. Издания на хартиен или 

електронен носител: 

- документални издания лист/снимка        1,50 лв. 

- недокументални издания лист/снимка          5,00 лв. 

- реклами, календари, 

пощенски картички и др. лист/снимка       10,00 лв. 
 

 

4. Изложби: 

- документални изложби лист/снимка 2,00 лв. 

- изложби с комерсиална цел лист/снимка 6,00 лв. 
 

 

 

Забележка към раздел II. Включените в този раздел цени са само за правото на 

използване на архивните документи и е задължително цитирането на архива и 

исковите данни. 
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III. Институции и учреждения, както и частни лица, заплащат 

извършените услуги по обявения ценоразпис. 

 

IV. Поръчки от структурите на Министерството на отбраната и Щаба на 

отбраната се изпълняват безплатно, при наличието на писмо от началника на 

структурата. 

 

V. Издирване на архивни документи по заявка на потребители и изготвяне 

на писмена справка на ниво архивен фонд, изготвяне на справка с анотации на 

архивни фотодокументи с тематично издирване, заявено по редовен път, се 

заплаща аванс в размер 50 на сто от окончателната цена. 

VI. При дарения на оригинални фотодокументи за съхраняване във 

Ведомствения архив, или при заснемане за обогатяване на фотофонда, дарителят има 

право да получи 1 брой безплатно копие, в размер 1:1. 

VII. Осигуряването на фотоархива с необходимите за работа материали (филми, 

фотохартия, фотохимикали, средства за направа на фотокопия за попълване на 

фототеката) да става по програма 11.1 - Комуникационно и информационно 

осигуряване на администрацията. 
 

VIII. Приходите от фотоуслугите се отчитат с касов ордер и се внасят в 

касата на Министерството на отбраната. 

IX. Тази заповед отменя МЗ ОХ-700/06.11.2007 г. 

X. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция 

"Административно и информационно обслужване". 

 

МИНИСТЬР НА ОТБРАНАТА 
 

 АНЮ АНГЕЛОВ 

 


