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ПРАВИЛНИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

 

ЧАСТ ПЪРВА 

 

РАЗДЕЛ  І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Тези правила уреждат взаимоотношенията на потребителите с 

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” – гр. Бургас (наричана по-долу 

„Библиотеката”). Библиотеката е културен, образователен и информационен 

институт, с национално и местно значение, които събира, обработва, организира, 

съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и 

информация, включително за книжовното и литературното културно наследство. 

Чл. 2. Регионалната библиотека е общодостъпна универсална научна 

библиотека, която обслужва библиотечните ползватeли, съобразно изискванията за 

защита на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни. 

Чл. 3. Библиотеката осигурява достъп до знание, информация, учене през 

целия живот чрез разнообразие от библиотечни единици и услуги, съобразно 

Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/. 

Чл. 4. Всеки гражданин има право да ползва безвъзмездно и/ или 

възмездно услугите на Библиотеката. За целта, той трябва да се регистрира като 

неин читател. 

Библиотеката е общодостъпна за всички членове на обществото, независимо 

от раса, националност, етническа принадлежност, възраст, пол, религия, език, 

специални потребности, политически убеждения, икономически/ трудов статус или 

образователно равнище. 

Чл. 5. Отношенията между читателите и Библиотеката се основават на 

Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/, Постановление № 290/ 2011, Наредба за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас  и Закона за 

задълженията и договорите /ЗЗД/. 

 

 



 

ЧАСТ ВТОРА 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

Чл. 1. Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на 

Директора на РБ „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас и Правилник за вътрешния трудов 

ред. 

Чл. 2. Работното време на всички библиотечни служители е на подневно 

сумирано изчисляване на основание чл. 142 от Кодекса на труда като нормата за 

продължителност на работното време се определя в часове, през които броят на 

работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по 

дневната часова продължителност на работното време, определени в трудовия 

договор /чл. 96 КТ/. Продължителността на работната смяна е 8 часа и не може да 

надвишава 56 часа седмично. Осигурената почивка за хранене в размер на 30 мин., 

която не се включват в работното време. Междудневната почивка не може да бъде 

по-малко от 12 часа /чл. 152 КТ/, а непрекъсната седмична почивка е не по-малка 

от 36 часа. 

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас е с регламентирано 

работно време от 7. 30  ч. до 24. 00 ч. от понеделник до неделя /включително/ по 

утвърден месечен график, с които библиотечните служители са запознати 

предварително срещу положен подпис. 

1 смяна от 7, 30 до 16, 00 ч., почивка за хранене 30 мин. от 12, 00 до 12, 30 ч. 

2 смяна от 12, 00 ч. до 20, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 15, 30 до 16, 00 ч. 

3 смяна от 15, 30 до 24, 00 ч., почивка за хранене 30 мин от 19, 00 до 19, 30 ч. 

Дневна смяна от 9, 00 до 17, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 13, 00 до 13, 30 

ч. 

(1) Всички обслужващи звена са с работно време от 8, 30 до 20, 30 ч., 

разпределени на две смени по предварително утвърден месечен график. 

1 смяна от 7, 30 до 16, 00 ч., почивка за хранене 30 мин. от 12, 00 до 12, 30 ч. 

2 смяна от 12, 00 ч. до 20, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 15, 30 до 16, 00 ч. 

(2) След 20, 30 ч. до 24, 00 ч. на територията на Регионална библиотека 

„Пейо К. Яворов” ще остане да работи с ползватели само Общообразователната 

читалня „Петя Дубарова”, чието ежедневно работно време е от 8, 00 – 24, 00 ч.  

1 смяна от 7, 30 до 16, 00 ч., почивка за хранене 30 мин. от 12, 00 до 12, 30 ч. 

2 смяна от 12, 00 ч. до 20, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 15, 30 до 16, 00 ч. 

3 смяна от 15, 30 до 24, 00 ч., почивка за хранене 30 мин от 19, 00 до 19, 30 ч. 

(3) Вътрешните отдели : Комплектуване, Обработка и Периодика са с 

работно време/ 

Дневна смяна от 9, 00 до 17, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 13, 00 до 13, 30 ч. 

2 смяна от 12, 00 ч. до 20, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 15, 30 до 16, 00 ч. 

 

Библиотечните служители, които по график работят 2ра смяна, след 16, 00 ч. 

поемат обслужването на Регистрация, в Детски отдел, Заемна служба и Читални 

зали до 20, 30 ч. при необходимост. 

 



(4) Системните администратори /ИТ библиотечни служители/ разпределени 

по график съобразно работното време на Библиотеката: 

Дневна смяна от 9, 00 до 17, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 13, 00 до 13, 

30 ч. (5) Помощният персонал в Библиотеката е на подневна работна смяна: 

Деловодител/ Човешки ресурси: 

от 9, 00 до 17, 30 ч. почивка за хранене 30 мин. от 13, 00 до 13, 30 ч. 

Домакин: 

Ненормирано работно време 

Поддръжка: 

от 9, 00 до 17, 30 ч. почивка за хранене 30 мин. от 13, 00 до 13, 30 ч. 

Хигиенисти: 

1 смяна от 7, 30 до 16, 00 ч., почивка за хранене 30 мин. от 12, 00 до 12, 30 ч. 

2 смяна от 12, 00 ч. до 20, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 15, 30 до 16, 00 ч. 

 

(6) Работното време се прекъсва от 30/ тридесет минутна регламентирана 

почивка, която не влиза в работното време, и още две допълнителни почивки по 15 

мин., които влизат в работното време, но не нарушават целостта на работния 

процес. 

Както следва за: 

1 смяна от 7, 30 до 16, 00 ч., почивка за хранене 30 мин. от 12, 00 до 12, 30 ч. 

първа 15 минутна почивка от 10, 30 до 10, 45 ч.  

втора 15 минутна почивка от 14, 30 до 14, 45 ч. 

2 смяна от 12, 00 ч. до 20, 30 ч., почивка за хранене 30 мин. от 15, 30 до 16, 00 ч. 

първа 15 минутна почивка от 14, 15 до 14, 30 ч. 

втора 15 минутна почивка от 18, 15 до 18, 30 ч. 

3 смяна от 15, 30 до 24, 00 ч., почивка за хранене 30 мин от 19, 00 до 19, 30 ч. 

първа 15 минутна почивка от 17, 00 до 17, 15 ч. 

втора 15 минутна почивка от 20, 15 до 20, 30 ч. 

и за регламентираното работно време на част от библиотечните служители в 

интервала от 9, 00 до 17, 30 ч. почивка за хранене 30 мин. от 13, 00 до 13, 30 ч. с: 

първа 15 минутна почивка от 11, 00 до 11, 15 ч. 

втора 15 минутна почивка от 15, 30 до 15, 45 ч. 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД И БИБЛИОТЕЧНИТЕ 

КОЛЕКЦИИ 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 1. Отношенията между РБ „П. К. Яворов“ гр. Бургас и ползвателите 

/потребителите/ читателите са договорни и се уреждат съгласно разпоредбите на 

Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/, Закона за задълженията и договорите 

/ЗЗД/ и Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет, които се 

установяват с издаване на лична потребителска/ читателска карта. 



Чл. 2. Когато Библиотеката предостави на потребителя библиотечни, 

библиографски, информационни услуги или библиотечни документи със 

задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за 

послужване по чл. 243-244, 247-249 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.  

Сключването на договора се установява с издаване на електронна карта 

срещу поставен електронен подпис, при желание от страна на ползвателите се 

издава заемна бележка, която се подписва от тях. 

Чл. 3. Регистрацията на ползвателите /потребителите/ читателите и 

издаването на електронни читателски карти се извършва на регистрационно гише 

във фоайето на Библиотеката срещу представяне на лична карта и платена за 

целта годишна такса, съответстваща на реализираните консумативи за издаването 

на читателски карти, поддържането на специализирания библиотечен софтуер и 

необходимите ресурси за функционирането RFID системата. 

Чл. 4. Потребителска/ читателска карта 

ал. 1. Регистрираните ползватели заплащат такса „потребителска 

карта” за ползване на Библиотеката, упомената в Раздел II, чл. 1 от настоящия 

Правилник и определена със Заповед от Директора.  

При всяко посещение във всички звена за обслужване на РБ „П. К. 

Яворов“ гр. Бургас, посетителите/ читателите са задължени да представят за 

легитимиране потребителска карта,  с която да се провери актуалното 

състояние на библиотечния ползвател. 

ал. 2. Издаването на потребителска карта не се заплаща в случаите, 

регламентирани в действащата Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Вж 

Приложение № 1).  

ал. 3. Освободена от годишна такса е „Златна карта Община Бургас“, 

която е активна след регистрация на нейния притежател и положен електронен 

подпис. Златната карта предоставя пълно право за ползване на библиотечните 

услуги, предоставяни в Библиотека. Нейните ползватели са задължени да спазват 

всички приети Правила, Разпоредби, Заповеди и нормативни актове, касаещи 

Библиотеката. 

ал. 4. Потребителската карта е лична и не се преотстъпва, в случаите, 

когато притежателите са организации, притежаващи „Златна карта“- Община 

Бургас, отговорност носи председателят, директорът и/или управителят на 

съответната институция /Пенсионерски клубове, НПО и др./. 

 

Чл. 5. При регистрирането на ползватели се спазват следните условия: 

ал. 1. Граждани над 14 години се записват като представят документ за 

самоличност; 

ал. 2. Българските граждани се регистрират с документ за самоличност 

според чл.13 на Закона за българските лични документи /ЗБЛД/; 

ал. 3. Чуждестранните граждани се регистрират с документ за 

самоличност според чл.14 на Закона за българските лични документи /ЗБЛД/; 

ал. 4. Деца до 14 години се записват с документ за самоличност на 

родителите или настойниците си и/ или ученическа лична карта. 



Чл. 6. Граждани /инвалиди/, които са в невъзможност  да се регистрират като 

ползватели на място в Библиотеката, могат да ползват услугите й чрез регистрация, 

направена от упълномощено лице с писмен документ. 

Чл. 7. Не могат да бъдат пререгистрирани ползватели, които имат 

задължения към Библиотеката. 

Чл. 8. При промяна на документа за самоличност, постоянен адрес и/ или 

лични имена, ползвателят е задължен своевременно да уведоми Библиотеката, за да 

бъдат променени данните в електронния й/ му картон. 

Чл. 9. Видове абонаментни потребителски/ читателски карти са: 

ал. 1. Годишна потребителска/ читателска карта, която се издава за срок 

от 12 (дванадесет) последователни месеца, считано от датата на регистрация. Тази 

карта се отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги както в 

отделните звена/ отдели на Библиотеката, така и за взимане на библиотечни 

материали за домашно ползване. 

ал. 2. Седмична потребителска карта.  

Тя се издава за срок от 1 седмица, считано от датата на регистрация и се 

отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в 

Читалните на Библиотеката. 

ал. 3. Еднодневна потребителска карта. 

Тя се издава за конкретния ден и дава право за ползване на библиотечни 

документи и други услуги единствено в Читалните на Библиотеката в рамките на 

деня. 

ал. 4. Почетна потребителска карта. 

Тя е безсрочна и безплатна, издава се от Община Бургас „Златна карта“. 

Този тип почетни карти се предоставят за ползване не само на отделни 

библиотечни ползватели, но и на институции /пенсионерски клубове, НПО, 

старчески домове и др. /.  

 Индивидуална почетна карта – предоставят се за ползване на 

меценати, дарители, спонсори, известни личности с принос към образователно, 

научни и културно развитие; областен управител и заместник областен управител,  

кмет, заместник кметове и личности, подпомогнали утвърждаването и развитието 

на библиотеката в национален и световен мащаб; 

 Институционална почетна карта - регистрацията и отговорността от 

използването на „Златната карта“ се пада на председателя, управителя или 

ръководния орган в конкретната организация. Всяко неправомерно действие от 

страна на ползвателите подлежи на контрол и информиране на ръководния орган, 

носещ административна и наказателна отговорност. 

ал. 5. Служебна потребителска карта. Тя е безсрочна и безплатна и се 

издава на настоящи служители на РБ „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас; 

 

Чл. 10. Безплатни потребителски карти /такса за издаване на потребителска 

карта не се заплаща/ в следните случаи: 

 лица до 7 годишна възраст, които са освободени от такси, според 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Бургас/ Приета с решение на Общински съвет- Бургас; 

 при представяне на документ за инвалидност от ТЕЛК, ако тази 

клауза е заегнала и приета от Общински съвет в Наредба за определянето и 



администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Бургас; 

 „Златна карта“, издавана от Община Бургас и предоставяна за 

ползване на изявени личности и институции/ организации 

 служебни и почетни потребителски карти; 

Чл. 11. При регистрирането си ползватели се информират за видовете услуги, 

за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които 

поемат, съгласно настоящите Правила за обслужване на потребителите. 

 

 

РАЗДЕЛ  ІІІ 

ПОСЕЩЕНИЯ 
 

Чл. 1. Ползването на Библиотеката става срещу представяне на 

потребителска/ читателска карта. 

Чл. 2. Внасянето на технически средства (лаптопи, фотоапарати и др.) става 

след уведомяване на библиотечните служители. Ползвателят/ потребителят/ 

читателят сам се грижи за опазването на личното си имущество. Библиотеката не 

носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи, ако те не са оставени за 

съхранение на регистрация или на конкретен библиотечен служител. 

Чл. 3. Не се разрешава внасянето на храни, напитки и наркотични вещества в 

Библиотеката. 

Чл. 4. Забранено е допускането в сградата на Библиотеката на ползватели, 

потребители и посетители: 

 след употреба на алкохол или наркотични вещества; 

 със занижена лична хигиена или силно замърсено или неприлично 

облекло; 

 носещи оръжие или предмети, застрашаващи общественият ред и 

сигурност на личността. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 1. Ползвателите имат право да заемат или ползват на място библиотечни 

документи и да ползват библиотечни услуги във всички библиотечни звена на 

територията на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас. 

 

Чл. 2. Библиотеката предоставя на ползвателите си основни и 

специализирани библиотечни услуги, съгласно чл. 27 от Закона за обществените 

библиотеки /ЗОБ/ и Наредба за определяне и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет.  

ал. 1. Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно, към 

тях се отнасят: 

 вербални/ устни библиографски справки; 

 ползването на библиотечните колекции; 

 достъп до традиционни и електронни бази от данни; 



 достъп до Интернет само за образователни и научни цели.  

ал. 2. Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно, 

т.е. за определен срок срещу заплащане, съгласно Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Бургас. 

 предоставяне на писмена библиографска информация; 

 предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; 

 доставка на библиотечни документи от страната и чужбина; 

 достъп до външни мрежови ресурси и бази от данни; 

 копиране на библиотечни документи, съобразно нормативната уредба, 

свързана с авторското и сродните му права на библиотечна копирна техника. Не се 

допуска използването на лични скенери, поради нарушаване целостта на 

библиотечния документ; 

 публикуване на издания; 

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно/ платено. 

Размерът на таксите за предоставяне на специализираните библиотечни услуги се 

определят с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Бургас; 

Чл. 3. Ползвателите имат право да получават библиотечни документи от 

фондовете на други библиотеки както от територията на РБългария, така и от 

чужбина, съгласно Кодекс на специализираната библиотечна услуга 

Междубиблиотечно заемане и Правилата за нейното прилагане в РБ „П. К. Яворов“ 

гр. Бургас. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ  

  ЗА ДОМА 

 

Чл. 1. Библиотечните документи могат да се заемат за домашно ползване 

след представяне на „Златна карта“ Община Бургас или Годишна потребителска 

карта, съдържаща персонален баркод, читателски група и трите имена на 

ползвателя. Останалите видове потребителски карти, позволяват ползването на 

библиотечните документи и услуги само в Читалните на РБ „П. К. Яворов“ гр. 

Бургас.  

Ползвателите могат да заемат за домашен прочит не повече от 7 /седем/ 

библиотечти документи, от които до 5 /пет/ специализирани/ отраслови 

библиотечни документи/. Потребителите, чиято адресна регистрация е на друго 

населено място, могат да заемат до 2 /два/ библиотечни документа. 

Чл. 2. Потребителите не могат да заемат за дома следните библиотечни 

документи, съгласно Закон за културното наследство /ЗКН/, Закон за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/, Наредба 

за запазване на библиотечните фондове и Кодекс на специализираната библиотечна 

услуга Междубиблиотечно заемане:  

ал. 1. Редки и ценни библиотечни документи (ръкописи, палеотипи, 

старопечатни издания, архивни фондове, лични библиотеки, уникални издания);  



ал. 2. Библиотечни документи от подръчните фондове на Читалните, 

отдел „Справочно-библиографски и краезнание” както и тези от хранилище с 

червена и зелена сигнатура;  

ал. 3. Картографски издания, графични издания, репродукции, 

оригинални произведения на изкуството;  

ал. 4. Периодични издания;  

ал. 5. Библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане 

и международно междубиблиотечно заемане. 

 

Чл. 3. Потребителският картон се съхранява в електронен вариант и се 

попълва от дежурния библиотекар. Ако желае потребителят получава разпечатка 

на заетите библиотечни документи. 

Презаписаните библиотечни документи по телефон или електронна поща се 

отразяват в електронния потребителски картон. 

Чл. 4. Срокът на заемане на документите за дома е както следва: 

 книги, графични издания на свободен достъп – 30 дни; 

 нотни издания – 90 дни; 

 грамофонни плочи – 5 дни; 

 документи на магнитен/ оптичен/ цифров носител – 3 дни. 

Чл. 5. Удължаването на срока може да стане в съответния отдел, от който са 

заети библиотечните документи по един от следните начини: 

 лично; 

 по телефон; 

 по електронна поща (e-mail). 

но не повече от 2 (два) пъти след първоначалното заемане само ако заетите 

тези документи не се търсят от друг читател. 

Чл. 6. Дежурният библиотекар проверява физическото състояние на 

ползваните от потребителя/ читателя библиотечни документи, след което ги 

отписва от електронния му картон. 

Чл. 7. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в Заемна 

служба до 3 дни от датата на обаждане за резервация. 

 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ  

В ЧИТАЛНИ ЗАЛИ 

 

Чл. 1. Ползването на библиотечни документи в читалните зали става след 

предоставянето на читателска карта и попълване от читателя на заемна бележка по 

образец. 

Чл. 2. Потребителските заявки за търсените библиотечни документи се 

приемат от дежурния библиотекар след представяне на активна потребителска 

карта. 

Чл. 3. Библиотечни документи с червена и зелена сигнатура, документи в 

единствен екземпляр, документи от специализираните фондове и периодични 

издания се ползват задължително и само в Читалните зали на РБ „П. К. Яворов“ гр. 

Бургас – раздел V, чл. 2, ал. 2. 



Чл. 4. Библиотечните документи се предоставят за ползване след 

представяне на надлежно попълнена Заемна бележка. 

Чл. 5. Срокът за изпълнение на всяка потребителска заявка се определя 

съобразно местонахождението на хранилището, където се съхранява търсеният 

библиотечен документ. 

Забележка: Изпълнение на доставка на документи от: 

 локални хранилища – до 1 час; 

 външни хранилища – до 5 дена. 

 

Чл. 6. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в 

Читални зали до 5 работни дни от датата на обаждане за резервация. 

Чл. 7. Забранява се: 

 Изнасянето на библиотечни документи от Читалните зали, освен в 

случаите на регламентирано копиране, извършвано в необходимите за целта 

места, разположени на територията на РБ „П. К. Яворов“ гр. Бургас. И 

задължително съгласуване с дежурния библиотекар в конкретния отдел/ звено; 

 Ползването на книжните тела на Държавен вестник /ДВ/ до 1965 г. 

Справките от ДВ се извършват от квалифицирани библиотечни служители, като 

предварително е заплатена услугата по утвърдената тарифа/ ценоразпис.  

 Ползването на книжните тела на периодичните издания, които имат 

дигитални копия; 

 Разговорите по мобилни телефони; 

 Нарушаването на реда, спокойствието и тишината на територията на 

Библиотеката; 

Чл. 8. При връщане библиотекарят проверява и отписва заетите библиотечни 

документи от читателския картон и връща читателската карта. 

Чл. 9. Библиотеката предоставя експозиционно пространство, съобразявайки 

се с годишния план за културните мероприятия и събития. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ 

 

Чл. 1. Чрез служба „Междубиблиотечно заемане”, РБ „П. К. Яворов“ гр. 

Бургас предоставя на потребителите/ читателите библиотечни документи за 

временно ползване от библиотеки в страната и чужбина.  

Редът и начините на заемане на библиотечни документи се урежда съгласно 

Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане и 

Правилата за нейното прилагане в Библиотеката. 

Чл. 2. Заявките за доставка на библиотечни документи по 

Междубиблиотечно и Международно междубиблиотечно заемане /МЗ и ММЗ/ се 

приемат при предоставени в писмен вид пълни библиографски данни.  

Чл. 3. Чрез Междубиблиотечна заемна служба към РБ „П. К. Яворов“ гр. 

Бургас могат да се получават всички видове документи в оригинал или копия с 

изключение на справочници, енциклопедии, дисертации, отделни броеве или 

течения от периодични издания, редки, ценни и старопечатни издания, съобразено 

с Правилниците на Библиотеките, към които е отправена заявката. 



Чл. 4. Статии от периодични издания и от сборници с научни доклади се 

предоставят задължително само под формата на копия, които могат да бъдат 

получени и по електронен път, съобразено със Закона за авторското право и 

сродните му права /ЗАПСП/. 

Чл. 5. Срокът за междубиблиотечното заемане на книги се регламентира от 

библиотеката, предоставяща библиотечните документи, които се ползват само в 

Читалня. 

Чл. 6. Услугите на Междубиблиотечно и Международно междубиблиотечно 

заемане се заплащат според утвърдените такси на библиотеката, която изпраща 

съответния библиотечен документ. 

 

Забележка: Читателят заплаща разходите по поръчката и доставката/ 

пощенските разходи. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

ДРУГИ УСЛУГИ 

ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП и КОПИРНИ 

УСЛУГИ 

 

ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП 

Чл. 1. Всеки читател на Библиотеката има право да ползва безплатно 

Интернет, съобразно Правила за ползване на интернет в Регионална библиотека 

„Пейо К. Яворов“ гр. Бургас. 

Чл. 2. Интернетът в Библиотеката се ползва единствено с образователна, 

научна и информационна цел. 

Чл. 3. Времето за безплатно ползване на компютър от един потребител е в 

рамките на 1 час ВЕДНЪЖ ДНЕВНО.  

Чл. 4. Не се разрешава: 

 посещение на сайтове, съдържащи порнография и насилие; 

 промяна на конфигурацията на системата; 

 свалянето и/или инсталирането на програми, филми, музика и 

компютърни игри; 

 ползването на USB-устройства и дискове без предварителна проверка 

от библиотекаря; 

 не могат да се нарушават законите, свързани с интелектуалната 

собственост и авторските права.. 

Чл. 5. Библиотекарят има право да контролира ползването на компютрите и 

при неспазване на правилата може да преустанови дейността на потребителя/ 

читателя.  

При повторно нарушение достъпът се прекратява за срок от един до три 

месеца след решение на ръководството. 

Чл. 6. Разрешава се ползването на лични слушалки и лаптопи, като 

Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда. 

 

 

 



КОПИРНИ УСЛУГИ 

Библиотеката предлага на читателите си платени копирни услуги 

според утвърден Ценоразпис на услугите. 

 

Чл. 1. Копиране на библиотечни документи: 

ал. 1. Копирането на библиотечни документи се извършва задължително 

и единствено в регламентираните за целта места на територията на РБ „П. К. 

Яворов“ гр. Бургас, съобразено с изискванията на Закона за авторското право и 

сродните му права /ЗАПСП/ - чл. 24, ал. 1, т. 9 и т. 11 от. 

ал. 2. Използването на копирни машини и скенери от ползвателите е 

забранено, поради нарушаване целостта на библиотечния документ. Допустимо е 

снимането с мобилно устройство или чрез фотоапарат. 

ал. 3. Всеки потребител може да получи копие (ксерокопие, дигитално 

копие) на документи от Фондовете на Библиотеката, съгласно установения ред в 

Правилата за обслужване на потребителите. 

 

Чл. 2. Не е разрешено копирането на следните видове библиотечни 

документи: 

 Документи от фонд старопечатни и редки издания; 

 На застрашени от унищожение библиотечни документи; 

 Ксерокопиране на цели библиотечни документи и над 20 страници 

от един библиотечен документ 

Чл. 3. Разрешава се: 

 копирането периодични издания, издавани до 1944 г. и Държавен 

вестник /ДВ/ до 1965 г. - по фотоначин 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

 

РАЗДЕЛ ІХ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/ 

ЧИТАТЕЛИТЕ 

 

На основание ЗЗД читателите поемат задължения, чието неизпълнение 

води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват 

услугите на Библиотеката по преценка на ръководството, въпреки платения 

абонамент. 

 

Чл. 1. При записване в Библиотеката ПОЛЗВАТЕЛИТЕ е необходимо да се 

запознаят с Правилата за обслужване, което удостоверят с подписа си върху 

читателската карта. 

Чл. 2. Ползвателите/ потребителите/ Читателите са задължени: 

ал. 1. При влизане в РБ „П. К. Яворов“ гр. Бургас да показват 

читателската/ потребителската си карта на служителя на регистрацията/ 

регистрационното гише.  

ал. 2. Задължително да ползват определените места за връхни дрехи. 



ал. 3. Да не оставят пари и ценности без контрол. Библиотеката не носи 

отговорност за съхранението им. 

ал. 4. Да не внасят храни и напитки в зоните, определени за достъп от 

потребители, с изключение на вода, която да е плътно в плътно затворена бутилка. 

ал. 5. Да пазят ред и тишина в помещенията/ залите на РБ „П. К. Яворов“ 

гр. Бургас. Задължително е преминаването на тих режим на работа на мобилните 

устройства. 

ал. 6. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и 

ако забележат повреди, да съобщават за това на дежурния библиотекар, който 

отбелязва повредите. 

ал. 7. Да връщат заетите библиотечни документи в срок, определен от 

Правилата за обслужване на ползвателите/ потребителите. 

ал. 8. Да спазват реда и разположението на библиотечните документи в 

залите за свободен достъп и в Читалните зали. 

ал. 9. За да се реализира ксерокопиране / сканиране на библиотечните 

документи и/ или действия, свързани с тяхното изнасяне, задължение на читателите 

е да информират дежурния библиотекар и след неговото разрешение, 

библиотечните документи могат да бъдат изнасяни от местонахождението си. 

ал. 10. Да се грижат за опазването на заетите библиотечни документи.  

ал. 11. Да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не 

подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да не късат 

страници или части от страници. 

ал. 12. Да не повреждат каталозите и картотеките. 

ал. 13. Да преустановяват работата с библиотечните документи в края на 

работното време. 

ал. 14. Ползвателите се задължават да спазват Правилата за противопожарна 

безопасност, Заповедта за забрана за тютюнопушене, както и с всички правила, 

касаещи отношението читател – библиотечни услуги, библиотека. 

Чл. 3. Когато ползвател загуби или повреди библиотечен документ до 

степен, че го направи негоден за ползване, той е длъжен: 

ал. 1. Да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр; 

ал.  2. Да го замени с друго издание на същото заглавие; 

ал. 3. Да го замени с равностойно по съдържание и стойност заглавие, 

съобразено с текущата му пазарна цена; 

Чл. 4. Когато потребителят не възмезди Библиотеката по Чл. 3. от текущия 

раздел спрямо него се прилага чл. 66, т. 1 от Закона за обществените библиотеки 

/ЗОБ/: „Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се 

наказва с глоба от 200 до 500 лв.” 

При отказ за спазване на действащите правила на потребителя му се отнема 

правото да ползва услугите на Библиотеката. 

Чл. 5. Писмени документи със стойност на договор между Библиотеката и 

потребителите са:  

 Потребителска/ читателска карта; 

 Електронен читателски картон; 

 Електронен подпис; 

 Служебни удостоверения, упоменати в Правилата за обслужване на 

потребителите. 



Чл. 6. Когато читателят получи известие (писмо, обаждане по телефон, SMS) 

за връщане на просрочените библиотечни документи, той е длъжен в срок от 7 дни 

от датата на получаване на известието да ги върне в Библиотеката, като получава 

първо предупреждение. За невърнати над 1 месец – предупреждение и 

лишаване от право на ползване на библиотеката за срок, аналогичен на срока 

на закъснението. При продължаващи нарушения читателят се лишава за 

постоянно. 

Чл. 7. Когато читателят не получи известие за връщане на просрочените 

библиотечни документи по независещи от библиотеката причини (променен адрес, 

телефон и други), спрямо него се прилагат същите санкции. 

Чл. 8. При наличие на данни за извършено от ползвател, потребител или 

посетител престъпление, накърняващо обществения ред и/ или имуществото на РБ 

„П. К. Яворов“ гр. Бургас, се уведомяват следствените органи за възбуждане на 

наказателно производство според действащият Наказателно-процесуален кодекс 

/НПК/. 

 

При неспазване на посочените правила/ при невръщане на книгите 

читателят се лишава от право за  ползване на Библиотеката. 

 

 

РАЗДЕЛ Х 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 1. Библиотечните служители са задължени: 

ал. 1. Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги; 

ал. 2. Да информират новозаписаните потребители с реда за ползване на 

библиотечните материали и услуги в Библиотеката, съобразно Правилника за 

обслужване на ползвателите, Правила за мрежова и информационна сигурност в 

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“, Правила за ползване на интернет и др.; 

Непредоставяне на необходимата информация от страна на 

библиотечните служители по места, подлежи на санкция, свързана с 

дезинформирането и уронване името на Библиотеката, поради нехайство и/ или 

незаинтересованост от работния процес. 

ал. 3. Да не допуска влизане в библиотеката на потребители без актуална 

потребителска карта. 

ал. 4. Да не разпространяват информация свързана с личните данни на 

потребителите и ползваните от тях библиотечни документи в РБ „П. К. Яворов“ гр. 

Бургас; 

При нарушения същите носят наказателна отговорност по Закона за 

опазване на личните данни; 
ал. 5. Да спазват технологичните принципи за работа в Библиотеката - 

Правила за мрежова и информационна сигурност в Регионална библиотека „Пейо 

К. Яворов“; 

ал. 6. Да оказват помощ на потребителите/ читателите при работа със 

справочния апарат и с фондовете на свободен достъп; 

ал. 7. Да поддържат реда на библиотечните документи във фондовете на 

свободен достъп в порядък, улесняващ тяхното намиране; 



ал. 8. Да спазват установените срокове при изпълнение на поръчки за 

библиотечни документи, изпълнявани както от самите библиотечни специалисти, 

така и от помощния персонал; 

ал. 9. При невъзможност поръчаният библиотечен документ да бъде 

предоставен за ползване да информират потребителя и да му предоставят други 

възможности, които биха могли да удовлетворят интересите му в съответствие с 

Правилата за обслужване на потребителите; 

ал. 10. Своевременно да регистрират в електронния потребителски/ 

читателски картон заемането и освобождаването на библиотечните документи от 

потребителите както в Заемна служба и Детски отдел, така и в читалните към 

Библиотеката; 

ал. 11. Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката, като не 

допускат имуществени вреди, за които носят персонална отговорност и подлежат 

на дисциплинарни и имуществени наказания. 

ал. 12. Да не допуска изнасяне на библиотечни материали извън 

установения ред. 

ал. 14. Да не се предоставят библиотечни документи и услуги на 

потребители, които не са заплатили съответната потребителска такса /в 

случаите на нейното изтичане и в рамките на конкретния месец/, заложена в 

Правилника за обслужване на потребителите. 

Чл. 2. В отношенията с потребителите, служителите се ръководят от 

приетите вътрешно-нормативни документи, както и принципите на Етичния 

кодекс на служителите в Библиотеката. 

Чл. 3. Служителите на Библиотеката, които не спазват изискванията, 

заложени в Правилника за обслужване на потребителите, подлежат на 

административни наказания, определени от Правилника за вътрешния трудов ред 

на служителите и работниците в РБ „П. К. Яворов“ гр. Бургас. 

Чл. 4. При нарушаване Правилата от страна на служителите, читателите 

могат да уведомят директора и /или заместник директора на Библиотеката. 

 

 

РАЗДЕЛ ХІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. Който умишлено повреди, унищожи или загуби документ от 

библиотечния фонд се наказва с глоба според Закон за обществените библиотеки - 

чл. 66, т. 1-2. 

Чл. 2. За кражба на библиотечни документи потребителят се лишава от 

правото да ползва библиотеката за срок от 5 години. 

Чл. 3.  

ал. 1. Нарушенията по Раздел ХІ от настоящите Правилата за обслужване 

на потребителите се установяват с Акт от Директора на РБ „П. К. Яворов“ гр. 

Бургас, след консултиране със Завеждащ отделите/ Главните библиотекари на 

съответните отдели/ звена. 

ал. 2. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението 

на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 
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