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Настоящото издание /кратък пътеводител/ е предназначено за нуждите на 

библиотечните служители от всяка читалищна, училищна и ведомствена 

библиотека. То обхваща основни нормативни документи, свързани с дейността на 

обществените библиотеки и някои практически насоки за организирането на 

библиотечния фонд, обслужването на читателите и работата по време на 

извънредни ситуаци/ противоепидемични мерки срещу COVID-19, защото  

„… книгите са за ползване.  

За всеки читател – подходяща книга.  

За всяка книга – подходящ читател.  

Пестете времето на читателя!  

Библиотеката е развиващ се организъм…„1  

според петте закона на Ранганатан за библиотечната наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Попова, Ели. Потребители и ползване на библиотеките. София. Св. Кл. Охридски. 2019. с. 11 



„… Човечеството се развива посредством обмен на информация…“, информация 

необходима за интелектуалното, научното и културното усъвършенстване на 

човечеството, благодарение на което се достигат така бленуваните върхове в 

световното познание. Обединяващото звено на информационните потоци са 

информационните носители, съхранявани и опазвани в библиотечните фондове на 

всяка библиотека, която е ключов елемчент от развитието на библиотечната мрежа 

на една държава.  

Към „библиотечната мрежа“ в Република България се отнасят различни по 

вид институции: както националната библиотека, така и регионални, градски/ 

общински, читалищни, специални, към учебни заведения (университетски, 

училищни), ведомствени и др. видове библиотеки. Според Министерството на 

културата библиотечната мрежа в нашата страна обхваща само обществените 

библиотеки, определени със съответен закон и сред тях са: Националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ); регионалните библиотеки (РБ; 27 

на брой); градските и общинските библиотеки (16 на брой) и „повече от 3000 

читалищни“ библиотеки, които са основата на публичната библиотечна мрежа в 

страната“ 2 

Изконната същност на всяка една библиотека от съществуващата 

библиотечна мрежа е предоставяне на така необходимите библиотечни услуги. В 

теоретичните трудове по библиотекознание има множество дефиниции за 

библиотечна услуга в търсене на точно определение на понятието „библиотечна 

услуга“ се предлага следното: 

„… Библиотечна услуга е адекватен отговор на библиотечната 

институция на постъпило запитване от ползвател, породено от информационна 

потребност...“ Двете страни на процеса са ползвателят и библиотекарят/ респ. 

библиотеката. 

Ползвателят/ читателят – разчита да получи първичен документ, копие, 

справка, да участва в организирано от библиотеката събитие, т.е. да удовлетвори 

своя потребност от информация и/или знание. 

Библиотеката/ библиотекарят – чрез притежаваните ресурси и създадените 

условия (организационни, технологични, кадрови), чрез механизми, партньорски и 

мрежови връзки извършва адекватни действия за удовлетворяването на 

идентифицирана потребност. 

Библиотечен въпрос/ Търсене на ползвателя – формулирана информационна 

потребност, заявена от личност или група. 

Цел и краен резултат – удовлетворяване в определена степен на заявена от 

ползвателя/ите информационна потребност. 

                                                             
2   Библиотечна мрежа. В: Република България. Министерство на културата [онлайн]. [Прегледан на 

01.03.2015] Достъпно от http://mc.government.bg/images/Bibliotechna_mreja.doc 

 

http://mc.government.bg/images/Bibliotechna_mreja.doc


Видове библиотечни услуги 

Според Манифеста на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки се 

определят: основни (безплатни) и специализирани (платени) библиотечни услуги. 

Нормативната уредба за обществените библиотеки в България – Законът за 

обществените библиотеки, следва препоръките на ИФЛА/ЮНЕСКО. 

  Основни библиотечни услуги според Манифеста за публичните 

библиотеки на ИФЛА/ЮНЕСКО 

• Заемане на различни видове библиотечни документи за дома 

• Доставка на книги и други документи за ползване в библиотеката 

• Информационни услуги, базирани на книжни и електронни източници 

• Консултации за ползвателите при избор на библиотечен документ 

• Обществени информационни услуги и др. 

Основните библиотечни услуги са безплатни. 

 Специализирани библиотечни услуги според 

• Библиографски справки 

• Ретроспективни библиографски издирвания 

• Доставка на други библиотечни документи от страната и чужбина (МЗ) 

• Копиране на библиотечни документи 

• Информационни справки от платени БД и електронни ресурси и др. 

2. Услугите на обществената библиотека, според Закона за обществените 

библиотеки (ЗОБ) са: 

Основни библиотечни услуги: 

• Ползване на библиотечни колекции 

• Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация 

• Достъп до собствени традиционни и електронни БД; 

Специализирани библиотечни услуги: 

• Предоставяне на писмена библиографска информация 

• Предоставяне на ретроспективни издирвания 

• Достъп до външни ресурси – мрежови ресурси и БД 

• Копиране на библиотечни документи и др. 

Традиционни библиотечни услуги 

• Библиотечно обслужване: заемане на книги за дома и ползване на място 

в библиотеката 

• Справочно-информационно обслужване: каталози, картотеки и 

собствени БД на библиотеката; справки 

• Междубиблиотечно заемане (МЗ) и Международно междубиблиотечно 

заемане (ММЗ) 



• Културни дейности: изложби, срещи с автори, илюстратори, издатели, 

творчески ателиета 

С развитието на технологиите традиционните библиотечни услуги се 

видоизменят, но не се преустановяват…“3 

 

План/отчет на библиотеката 

При изготвяне на план и/ или отчет на Библиотеката е препоръчително да се 

следват елементите: 

 

Организация и управление на библиотеката 

 Оперативно планиране/отчитане – подготовка на индивидуални 

планове/отчети за дейността на отделните структурни звена в библиотеката, ако 

съществуват такива; планова разработка на финансовата осигуреност на отделните 

направления от дейността на библиотеката. 

 Осъществяване на координационни връзки на библиотеката (изготвяне на 

съвместни планове или други видове документи с цел партньорство) с различните 

институции и организации, с местната власт; взаимоотношения с ръководното тяло 

(напр. читалищното настоятелство или прекия ръководител), представяне на 

годишните отчети на библиотеката, докладни записки по отделни проблеми, 

информация за дейности или начинания и т.н. 

 Планиране на очакван/ реализиран финансов ресурс, придобит чрез 

дарителство, меценатство или чрез самофинансиране. Алтернативно набиране на 

средство. Проектно финансиране. 

 Определяне на обема и стойността на предлаганите платени услуги от 

библиотеката; 

 Осъществяване на проучвания, касаещи една или повече библиотечно-

информационни дейности; 

 Изготвяне или актуализиране на социално-икономическата и 

демографската характеристика на обслужвания от библиотеката район (град, район, 

селище, учебно заведение и т.н.); 

 Фиксиране на общия обем на основните библиотечни показатели (брой 

потребители, посещения, заети библиотечни документи и др.); 

                                                             
3 1. Попова, Ели. Потребители и ползване на библиотеките. София. СУ „Св. Кл. Охридски“ 2019 г. 



 Оптимизиране (при необходимост) на работното време на библиотеката ; 

промени в организацията на работата, в материално-техническото оборудване на 

библиотеката и пр.; 

 Автоматизация на библиотечно-библиографските процеси в библиотеката ; 

Закупуване и инсталиране на специален софтуер и последващо обучение; 

 Работа по оформяне на библиотечната документация; 

 Представяне на информация за дейността на библиотеката пред местната 

общност; 

 Реклама на библиотеката като местен образователен, културно-

информационен и обществен център. 

 

Управление на библиотечните фондове 

 Набавяне на нови документи (общ обем; съотношение по: видове, теми – 

съгласно тематично-типологичния профил на комплектуване в библиотеката, 

източници на набавяне, основни читателски групи). Планиране/отчитане на 

параметрите на основните канали на набавяне: субсидия, собствени източници, 

дарителство, спонсорство ; 

 Абонамент на периодични издания. Изготвяне или редактиране на Режим 

на съхранение на периодични издания в библиотеката. Поддържане на 

регистрационна картотека. Работа по формиране и/или поддържане на фонд от 

периодични издания в библиотеката; 

 Характеристика на състоянието на библиотечния фонд – като цяло и на 

отделни негови части – чрез различни аналитични методи (статистически, 

математически, библиографски). Целта е взимане на решения за подобряване на 

неговата релевантност; 

 Работа с неудовлетворените потребителски търсения (т.нар. откази); 

 Рекомплектуване на библиотечния фонд. Вторичен подбор и прочистване 

на фонда; 

 Промени в организацията на фонд от: книги, периодични издания, други 

видове библиотечни единици. Извършване на сигнатурна проверка. Промяна на 

средствата за нагледна информация - надписи, разделители, инструкции за ползване 

и т.н.; 

 Подготовка на планова или извънпланова инвентаризация на 

библиотечния фонд; 

 Опазване на библиотечния фонд (оптимизиране на микроклиматичните 

параметри в помещенията на свободния достъп и хранилищата; профилактика на 



библиотечната среда чрез хигиенизиране; дезинфекция, дезинсекция и дератизация, 

реставрация и текущо поддържане на фонда; противопожарни мерки, план при 

бедствия и аварии ). 

 

Оперативна доставка на библиотечните документи. Организацията и 

технологиите, с които библиотеката осигурява заявените от потребителите 

документи, се подчинява на принципи, които са насочени към интересите, 

потребностите и удобствата на нейните ползватели, независимо дали чрез 

библиотечното обслужване от собствени или ресурси от други институции. За целта 

комплектуването във всяка библиотека се съсредоточава върху:  

 Подбор на подходящи материали, които да се набавят и библиотеката 

да притежава постоянно.  

 Изготвя се тематичен профил, който се актуализира постоянно или 

поне на определени периоди от време.  

 Съставят се планове – годишни и с по-голям планов период за 

осигуряване на ресурси на конкретната библиотечна институция.  

Тези процеси се основават на резултати от проучвания на демографската 

характеристика на територията и общността, която библиотеката е определена да 

осигурява с библиотечно обслужване, от конкретни целенасочени проучвания на 

потенциалните ползватели, проучвания на потребностите на реалните и активните 

потребители на библиотеката. 

 

 

 

 

Политика на комплектуване при непоискани дарения в 

обществените библиотеки 

Зачестилите дарения в обществени библиотеки, които пристигат без 

предварителна уговорка и при които дарителят предявява искания, включително за 

инвентиране на заглавията в библиотечния фонд, бихме искали да напомним на 

библиотечната колегия няколко основни принципа : 



Библиотечните колекции не са механичен сбор от набавени и подарени книги 

и далеч не могат да съдържат всички заглавия за всички целеви групи. Подборът на 

заглавия се подчинява на определени параметри, залегнали в така наречената 

„Политика на комплектуване на библиотечния фонд“ или друг документ на 

конкретната библиотека. Тази политика определя тематичния и хронологичния 

обхват на материалите, тяхната екземплярност, както и вида носители на 

информация. Критериите за подбор следват мисията на библиотека и потребностите 

на общността, която обслужва. 

Политиката на комплектуване трябва да съдържа критерии за подбор, както и на 

закупени материали, така и на подарени. Право на библиотеката е да определи от 

какви дарения има нужда - т.е. дали да инвестира дарените книги, да ги 

преразпредели за друга библиотека или частно лице, или да ги предложи за 

разпродажба. Общоприета практика в света и в България е към подбора на дарения 

да се прилагат същите критерии, които прилагаме при закупуването – т.е. да 

инвентираме подареното заглавие само в случаи, че то е важно за фонда и за него 

бихме отделили средства за закупуване. 

През 2008 г. Секцията по комплектуване към ИФЛА (Международна федерация 

на библиотечните асоциации и институции) публикува „Дарения за колекции: 

Насоки за библиотеките”. ИФЛА, 20084. В нея се казва : 

„… Библиотеките биха могли да приемат непоискани дарения, но без условия, 

така че библиотеката да реши дали наистина се нуждае от подарения 

материал…”. 

Документът на ИФЛА препоръчва библиотеката да има публично огласена 

инструкция към евентуални дарители (на уебсайта или в печатна брошура). В 

инструкцията библиотеката трябва да обясни какви дарения приема и по каква 

процедура, например : 

 с предварително изпратени списъци до библиотеката за съгласуване; 

 с уговорката, че библиотеката е отворена за дарения, но не може да приема 

всичко, а само онези материали, които отговарят на текущите нужди и 

приоритети на читателската аудитория; 

 с определяне на параметри на желаните дарения- тематичен и хронологичен 

обхват, физическо състояние, формат. 

                                                             
4  http://archive.ifla.org/VII/s14/nd1/Profrep112.pdf 



Всеки библиотекар се е сблъсквал многократно с дарители, които трудно 

осъзнават нашите професионални правила за поддържане на колекциите – това, че 

голямото количество не винаги помага на библиотеката и нейните читатели, че 

обработката и съхранението на материали, които не отговарят на профила й, 

струват пари, време и  място, които тя не може да си позволи. Затова, за да 

поддържа добри партньорски връзки с потенциални и реални дарители/ меценати, 

всяка библиотека трябва да има добре обоснована политика на комплектуване и 

ясно поднесена инструкция към дарителите. Тези основни библиотечни документи 

следва да бъдат одобрени от дирекционен съвет или друг управителен орган и да 

станат публично достояние. 

 

Акт за придобиване на библиотечни документи 

без съпроводителен документ 

А К Т № ....................... 

за придобиване на библиотечни документи, 

постъпили без съпроводителен документ 

В ……………………………………………………………………………………. 

/наименование на библиотеката при …./ 

на ……………… 202 … г., комисия в състав: ....................................................... 

............................................................................................................................. ....... 
(имена и длъжности) 

……………………………………………………………………………………… 

 

назначена със заповед № ……......... от ................................................................... 

състави настоящия акт за придобиване от библиотеката на библиотечни 

документи, получени ....................................................................................................... 
(начин на придобиването) 

от ........................................................................................................ на ................... 

на общ брой: ................................................................... библиотечни документа,  

на обща стойност: ................................... лв., разпределени по вид както следва 

............................................................................................................................. ..... 
(наименованието и брой във всеки вид) 

 

Приложение: Списък на библиотечните документи, придобити 

с акт № ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........ 



(име, адрес и подпис на лицето, което предава библиотечните документи) 

 

Членове на комисията: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ......................................... 

Придобитите библиотечни документи са вписани: 

1. в Инвентарната/ите книга/и от № .............................. до №.......................  

2. в Книгата за движение на библиотечния фонд /КДБФ/ под № ......................... 

 

Подпис на библиотекаря, който регистрира: ……………………… 

 

 

 

Приложение 
 

СПИСЪК 

на библиотечните документи, придобити с акт № ............ 
 

 
 

№ по 

ред 

 

Автор и заглавие, том 

или част 

 

Брой екз. 

 

Единич

на цена 

 

Обща 

сума 

Отдел 

по класифик. 

схема 

 

 

Забележка 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ 

№ ………./ ……………. 202... г. 
 

Днес, ……….. 202… г., в гр./ с. ..…………………………………………….….., 

се сключи настоящият договор за дарение между: …………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
(трите имена за физическо лице, ЕГН, адрес) 

………………………………………………………………………………………….… 

представлявано от ………………………………………………………………… 
(наименование на юридическото лице, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес на седалището, представител) 

наричан накратко ДАРИТЕЛ от една страна  

и 

от друга страна ……………………………………………………………………, 
(библиотека) 

ЕИК/БУЛСТАТ: , гр./ с. …………….… ул. ……………………………………., 

представлявана от  ………………………………………………………………... 

Директор/ Секретар/ Библиотекар 

наричан накратко ДАРЕН. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ отстъпва веднага и безвъзмездно на ДАРЕНИЯ: …….…. 

…………………………………………………………………...………………….. 
(брой и вид на дарението) 

………………………………………………………………………………………. 

 

Чл. 2. ДАРЕНИЯТ приема с благодарност направеното дарение. 

Чл. 3. Приемането на дарението се извършва чрез Приемо-предавателен 

протокол №/дата, който е неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 4. Воля на ДАРИТЕЛЯ: …………………………………...…………………. 

(Без условия/Друга) …………………………………………………………………. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните и се подписа от тях, както следва: 

 

 

ДАРИТЕЛ: ….………...……………..….            ДАРЕН: ………………………. 
име, подпис  

                                                                Директор/ Секретар: ………………..….. 
име, подпис 

 

Гл. счетоводител: ………..…………….. 
име, подпис 



БИБЛИОТЕКА при …………………………..……………. 

 
 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

№………./……………202.. г. 

 
Днес, …………………. 202… г., ………………………………...…... библиотека 

с ЕИК/БУЛСТАТ: ………………..……………………..  

седалище/ адрес: ……………………………………..………..……………………, 

представлявана от ………………………………………………………………….. 

Директор, Секретар, Председател и т.н. 

прие от …..…………………………………............................................................... 
(трите имена за физическо лице или наименование на юридическото лице) 

 

………..…………………………………………………………….………………… 
(за физическо лице - ЕГН, адрес, телефон) 

 

……………………………………………………………………………………...… 
(за юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ, адрес на седалището, представител) 

 

следното дарение, състоящо се от: ……………………………….………………… 

……………………………………………………………………….…….…………. 

……………………………………………………………………….…….…………. 

…………………………………………………………………………………………. 
(брой, вид и състояние на дарението) 

 

 

Декларирам, че предавам дарението на ……………………………..……………. 
 (наименованието на библиотеката) 

Без условия/Друга воля: ...…………………………………………………………, 

и съм съгласен библиотеката да постъпи по целесъобразност с направеното 

от мен дарение. 

 

Този протокол е неразделна част от Договор за дарение № …./ ……… 202… г. 

В удостоверение на горното двете страни се подписват: 

 

Дарител: ………………..                                             Дарен: ……………………. 

                                                                                        Комисия:               

                                                                                                          1. ………………. 

                                                                                                          2. ………………. 

                                                                                                          3. ………………. 



Приложение № …..  
 

Списък на дарените документи 
 

 

Списък на документите, 

приeти с Приемо-предавателен протокол за Дар №……./…………...20….. г. 

 

 

№ 

 

Автор, заглавие, том/част 

 

 

Екз. 

 

Един. 

цена 

 

Обща 

стойност 

     

     

     

     

     

     

 

 

Свидетелство за дарение 

 

№ ……../…………………… 20….. г. 
/дата/ 

 

С благодарност към 

………………………………………………………….………………………………… 
/име на дарителя/ 

…………………..…………………………………………………………………………. 

 

за направеното дарение 

в полза на ………………………………….………………………… 
(библиотека) 

 

 

Директор/ Председател: ……………………….… 
                                                       /име, подпис, печат/ 

 

 

град/ село 

дата 



Регистрация на книжния фонд 

 

Към задължителната регистрация на книжния фонд се отнасят: 

Общо регистриране на постъпилите библиотечни в Книга за движение на 

библиотечния фон, съответно Ч. І „Постъпили ….“ и Ч. ІІ. „Отчислени…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуално регистриране на отделните библиотечни единици в 

„Инвентарната книга“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата на 

инвентиране 

 

Ин

в. 

№ 

 

Отметки 

за 

проверка 

 

Автор, 

заглавие, 

том или част 

 

Год. на 

издаване 

 

Цена 

 

№ в 

КДБФ 

 

Сигнату

ра 

 

№ на 

акт за 

отчис

ление 

Забележка 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Регистрацията на книжния фонд е необходима за опазване на 

библиотечните документи, за планиране дейността на библиотеката, за правилното 

комплектуване и отчитане на набавената или отчислена литература. 

 

Всички технически процеси при работа в една библиотека, както и всички 

форми на културни мероприятия в нея, преследват една цел: възможно най-

широкото разпространение на библиотечните документи сред обществото, свързано 

с увеличаване броя на привлечените читатели и количеството на раздадените 

библиотечни документи.. Наред с това библиотечните служители трябва да 

направят всичко възможно, за да запазят колкото може по-дълго повереният им 

библиотечен фонд. От една страна това предполага изграждане на адекватно 



отношение у читателя към книгата така, че тя, въпреки голямото си обръщение, да 

се запази здрава и чиста по-дълго време, а от друга –а да се избегнат или сведат до 

минимум кражби и загуби на книги. Когато в дадена библиотека се констатират 

много липси, трябва да се установи къде е слабото място в обслужването, 

вследствие на което библиотечният фонд не може да се опази добре, а след товад а 

се установи причината, за да се премахне. 

 

АКТ № ……….. 

за отчисляване на библиотечни документи  

от фонда на библиотеката 

при ………………………………………………………………. 

(наименование на предприятието, учреждението или организацията, в чийто състав е библиотеката) 

 

На .............  .................  г. комисия в състав …………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 
(имената и длъжностите на членовете на комисията) 

 

състави съгласно заповед № …………..от ………….на ………………. 
(дата) 

…..…………………………………………………………………………………………… 
(името и длъжността на лицето, което издава заповедта) 

настоящия акт за отчисляване на библиотечни материали на общ 

брой ……….регистр. единици, на обща сума/ стойност ………… лева, разпределени 

по вид както следва: книги ……………… тома, периодични издания …………… 

тома, други ……………………………………………………………………......... 
(наименованието и броят на другите видове библиотечни материали) 

Материалите  се отчисляват като …………………………………………………...... 
(причината за отчисляване) 

въз основа на ......................................................................................................................... 
(документа, въз основа на който става отчисляването) 

 

Приложение: Списък на библиотечните материали, отчислени с акт 

№………………….......... 

 

Подписи от членовете на комисията: 



 

Актът е утвърден от ..................................................................................................... 
/длъжност и подпис на лицето, което утвърждава акта/ 

........................................................................... 

 /дата, печат / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на отчислените библиотечни документи 

 

Списък № ............. на библиотечни документи, отчислени с акт № ................. 

 

 

№ по 

ред 

 

Инвентарен № 

 

Автор и заглавие,  

том или част 

 

Цена 

 

Отдел по 

класификационна 

схема 

1. 
    

2.     



3.     

4.     

5.     

 

Каталогизирането и класирането на библиотечните документи с помощта 

на национални и международни стандарти, наред с всички задачи по управление и 

организация на документалния поток, на информацията и знанието, се насочва към 

осигуряване на улеснен достъп за ползвателите на библиотеката, защото  

«…обществената библиотека, вратата към знание (на местно ниво), осигурява 

условия за непрестанно учене, независимо вземане на решение и културно развитие 

на отделната личност и на социалните групи. Този манифест провъзгласява 

вярата на ЮНЕСКО в обществената библиотека като живителна сила за 

образование, култура и информация и като съществен фактор за укрепване на 

мира и духовното благоденствие на хората… »5 

 

 

 

 

 

 

 

За разкриване съдържанието на библиотечния фонд книгите се класират т.е. 

се разпределят по отрасли на знанието според класификационната таблица – 

„Таблица на десетичната класификация за масови библиотеки“. Индексите се 

поставят на книгите и фишите, което дава възможност да се групират в 

систематичен ред книгите на лавиците/ стелажите и фишите в каталога. 

                                                             
5 IFLA/UNESCO. Public Library Manifesto, 1994 [online]. [Viewed 31.07.2017]. Available from: 
https://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm; ИФЛА. Насоки на ИФЛА за обществените библиотеки. 2010. 
(IFLA Publications, 147). [Прегледано на 31.07.2017]. Достъпно от: http://www.lib.bg/prevodi1/Nasoki_na_IFLA, 
p. 117. 



За азбучното нареждане на книгите и фишите си служим с „авторски знаци“ – 

условно означение фамилното име на автора или при липса наавтор – на първата 

дума от заглавието на книгата. Авторският знак се състои от началната буква на 

фамилното име на автора и число, което съответства в таблицата на първите 

няколко букви / една или две срички/ от фамилното име на автора или заглавието на 

книгата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнатурата показва мястото на библиотечния документ на лавиците.  

 

Библиотечни каталози 

Каталозите разкриват състава на библиотечния фонд, като улесняват 

ползвателя/ читателя в избора на книги и подпомагат библиотечния служител при 

обслужването на читателите. Основните видове библиотечни каталози са – 

систематичният и азбучният. Установеният международен формат на фишите е 7, 5 

на 12, 5 см. Фишите се подреждат в каталожни чекмеджета  

 

 

 

 

 



 

Азбучен каталог – книгите се ключват в азбучния каталог по азбучния ред на 

авторските имена или по първата дума от заглавието при анонимни съчинения. 

Азбучният каталог е желателен за всяка библиотека и задължителен за библиотеки 

с над 5 000 тома. 

 

 

 

 

 

 

 

Фишите в азбучния каталог се нареждат в строг азбучен ред по авторските 

или заглавните редни думи. При съвпадение на редните думи нареждането става по 

втора дума и т. н. Произведенията на един и същи автор се нареждат в следния ред: 

 Събрани съчинение; 

 Избрани съчинения; 

 Отделни съчинения /по азбучен ред на заглавиеята/; 

 

Систематичен каталог – книгите в систематичния каталог се нареждат по 

отрасъл на знанието, определена наука или по определен въпрос въз основа на 

Десетичната класификация /по отдели, подотдели и раздели/. Вътре в отделите, 

подотделите и разделите фишите се нареждат азбучно. 

 

 

 

 



Методика за провеждане на инвентаризация 

Инвентаризацията на библиотечните фондове е процес на проверка за 

наличността на документите в библиотечния фонд чрез сравнение на инвентарния 

фонд на документа с този, записан в инвентарната документация. Наред с това 

проверката допринася за подобряване организацията на фондовете. Всеки документ 

преминава през ръцете на библиотекаря, което дава възможност да се установи 

физическото му състояние – дали е повреден, износен, заразен, и да се вземе 

решение за подвързване, реставриране или отчисление. Откриват се погрешно 

подредените документи, коригират се грешни сигнатури и дублирани инвентарни 

номера. Инвентаризацията се извършва задължително на определен период от 

време съобразно действащите нормативни актове. При смяна на библиотекаря, след 

природни бедствия или пожари също се налага да се провери състоянието и 

наличността на фонда. 

Инвентаризацията на библиотечните фондове се извършва самостоятелно, 

отделно и независимо от годишните инвентаризации на имуществото на 

читалището, училището и пр. (напр. маси, столове, печки и др.).  

Промените в Закона за счетоводството предвиждат да не се прави ежегодна 

инвентаризация,  а ръководителят на библиотеката да определи сроковете и начина 

на провеждането й . Чл. 28 от Закон за счетоводството гласи  

„ (1)Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите 

най-малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите 

отчети ; 

 (2) Предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 

000 лв. за текущия отчетен период не извършват задължителна инвентаризация 

по ал. 1 ;  

(3)Инвентаризацията се извършва и по решение на ръководителя на 

предприятието, по искане на органите на съдебната власт и на други органи, 

когато това е предвидено в закон”6. 

 

 

                                                             
6 Закон за счетоводството 



Видове инвентаризации 

Инвентаризациите могат да бъдат планови (според утвърдените срокове ) и 

извънпланови. 

Плановите се извършват съгласно Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за 

съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния 

фонд. В раздел V чл. 40 от Наредбата е регламентирано, че инвентаризацията се 

извършва както следва : 

„ 1. Цялостна инвентаризация на колекциите от ръкописи, старопечатни 

книги, редки, ценни, справочни и краеведски издания – ежегодно; 

2. по репрезентативния метод ежегодно и на определен  процент от 

библиотечния фонд: 

a) библиотеки с фонд до 50 000 – не по-малко от 10 процента ; 

б) библиотеки с фонд от 50 000 до 200 000 – не по малко от 5 процента; 

в) библиотеки с фонд над 200 000 – не по-малко от 2 процента.” 

Извънплановите се извършват при предаване и приемане на библиотеката 

при смяна на библиотекаря или завеждащ библиотеката, след стихийни бедствия, 

установена кражба и др.  

При смяна на библиотекарите се извършва цялостна инвентаризация само в 

библиотеки с единствен библиотекар, а в останалите библиотеки се извършва 

цялостна инвентаризация само в отделите, чиито отговорници се сменят.  

При тези инвентаризации трябва да бъдат спазени и някои допълнителни 

условия. Не бива да бъде освобождаван от работа под никакъв предлог предаващия 

библиотекар до окончателното приключване на инвентаризацията. Тя трябва да се 

осъществи в срока на  предизвестието, което според Кодекса на труда е един месец. 

Ако това е невъзможно (предвид големината на фонда на съответната библиотека), 

административното ръководство има право да назначи на една и съща длъжност и 

двамата библиотекари, но за не повече от два месеца.  

В тези случаи в състава на инвентаризационната комисия, освен 

представители на ръководството и счетоводството, се включват и двамата 

библиотекари. Ако библиотекарят, който предава е възпрепятстван да присъства по 

уважителни причини, установяването на наличността трябва да стане в 



присъствието на посочен от него представител. Когато такъв представител не се яви, 

ръководителят на библиотеката определя един член от колектива, който ще го 

представлява. Отсъстващият библиотекар се уведомява за това решение писмено, а 

копие от писмото се съхранява с документите от инвентаризацията. В случай, че 

няма библиотекар, който да приеме библиотеката, приемането се извършва от 

специално назначена комисия, която след приключване на инвентаризацията 

запечатва библиотечните помещения и осигурява условия за опазване на 

библиотечния фонд.  

Инвентаризацията при предаване и приемане на библиотеката се счита за 

приключила, когато се оформят всички необходими документи:  

 протокол за инвентаризация (получава пореден номер на протокола от 

последната инвентаризация),  

 списък на липсващите библиотечни документи,  

 декларация на материално отговорното лице и протокол за предаване 

на библиотеката.  

Допуска се при смяна на библиотекарите да не се извършва инвентаризация, 

ако между предаващия и приемащия има близки родствени или брачни връзки и 

между тях има взаимно доверие, изразено в писмена форма.  

В случаите, когато не е извършено предаване и приемане и не са оформени 

посочените документи, солидарна имуществена отговорност носят и двамата 

библиотекари. Такава отговорност носят и ръководителят на библиотеката и 

главният счетоводител. Отговорността за неизпълнението на инвентаризациите в 

определените случаи, носят ръководителят на библиотеката или на ведомството, 

към което тя функционира и главните счетоводители. 

 

Етапи на инвентариация 

Провеждането на самата инвентаризация се състои от три етапа : подготовка, 

провеждане и заключителен етап. 

Първият етап е подготвителен. Той може да бъде месец/ два преди 

заповедта на ръководителят. През този период се известява населението за 

предстоящата проверка, с оглед връщането на заети библиотечни материали. 

Привежда се в пълен ред фонда на библиотеката. Всяка книга трябва да бъде 

поставена там, където определя сигнатурата й. Привеждат се в ред и всички 



финансово - отчетни документи – инвентарната книга, книга за движение на 

библиотечния фонд; различните видове актове; тетрадката за регистриране на 

заменените книги срещу загубени от читателите и пр. Подготовката за проверка 

включва също подреждането на читателските картони, по които ще се извършва 

издирване и проверка на липсващите по места книги.  

Вторият етап на проверката е нейната същност. Всяка инвентаризация 

започва със заповед на ръководителя, в която се назначава комисия за 

провеждане на инвентаризацията, определя се срока за провеждането и 

приключване на инвентаризацията и параметрите на инвентаризацията на 

основание Наредба № 3. Посочва се съставът на комисията, която ще извърши 

проверката; периодът с приблизителни дати; начинът, по който трябва да се 

извърши проверката; необходимото време за извършване на отчета /в т.ч. 

съответният констативен документ/ и пр.В зависимост от това се определя и броят 

на хората, които ще участват в нея. В комисията трябва да бъде включен 

представител на счетоводството, библиотекарят и представител на ръководството 

на библиотеката. 

При определяне срока за извършване на инвентаризацията трябва да се 

има предвид броя на участващите лица и препоръчителната норма и се добавят още 

5 дни за оформяне на заключителната документация.  

Проверката на книжния фонд може да бъде извършена по два начина: 

чрез непосредствено отмятане всяка книга в инвентарната книга или чрез талони. 

Първият начин е „по инвентарна книга” и се прилага в по-малки 

библиотеки, с директно отмятане в инвентарната книга. В този случай могат да 

работят двама души, като първият взима последователно библиотечни документи 

от стелажа, съобщава инвентарния номер, автор и заглавие и поставя печат 

„проверено … год”.,  а вторият поставя отметка в инвентарната книга при условие, 

че посочените данни напълно отговарят на вписаното в нея. 

 

 

 

 

 



Директно се отмятат и заетите от читателите в момента книги, като се 

съобразяват с параметрите на инвентаризацията. Този вид инвентаризация се 

отличава с простота и  голяма точност. Средната дневна препоръчителна норма при 

този начин на „сверка” е 500 книги за 8-часов работен ден. Неудобството е, че е 

възможно да работи само една двойка библиотекари, освен това интензивното 

използване на инвентарните книги води до бързото им износване. 

Вторият вариант е инвентаризация с помощта на контролни талони. В 

талоните се вписват: инвентарен номер, сигнатура, автор, заглавие, том или част. 

Един талон изглежда по този начин: 

 

 

Инв. номер                               Сигнатура 

 

          Автор  

                  Заглавие. [ Том. Част .].- год. на изд. 

            

 

 

Талонирането се извършва непосредствено по самия фонд, като се описва 

книга по книга. В процеса могат да се включат повече хора от персонала на 

библиотеката, както и доброволци. Дневната препоръчителна норма за 8 часа е 300-

350 талона за един човек. Описват се и книгите, които са в читатели, участват в 

изложби и пр. След това талоните се подреждат във възходящ ред на инвентарните 

номера (при дневен препоръчителен норматив 2200-2500 талона). Сверяват се 

талоните с инвентарната книга като норматива е 2000 талона.  

 

 

 

 

 

 



И при този вид проверка останалите неотметнати книги се издирват във 

всички видове документи, с които библиотека разполага. Неотметнатите книги се 

смятат за липси. След приключване на проверката 50 талони се пакетират и се 

запазват за следващата проверка. Тогава се подреждат по сигнатура и се сверяват с 

книгите на лавицата. Правят се талони само на книгите, постъпили между двете 

проверки. 

Тези подходи могат да се използват по избор от конкретната библиотека, но 

за ежегодната инвентаризация на справочните и краеведските материали най-

подходящо е да се талонират тези издания и да се пазят талоните, които да се 

използват всяка година, като към тях се прибавят талони само за новополучени 

материали през съответната година. 

Отмятането, независимо по какъв начин се извършва инвентаризацията, става 

в първата свободна от определените за тази цел графи в инвентарните книги, като 

на всяка страница над нея се изписва съкратено годината. Прието е наличните 

библиотечни документи да се отбелязват със знак “V“ , тези, заети от читатели в 

момента със знак „Л”. Желателно е при различните инвентаризации отметките да се 

правят с различен цвят.  

Заключителният етап и за двата начина на провеждане включва 

установяването на липсващите библиотечни материали и оформянето на 

документите от инвентаризацията. На талони се извеждат всички неотметнати 

библиотечни документи. Така оформената картотека се сверява с библиотечните 

документи или талоните с несъвпадащи инвентарни номера или без инвентарни 

номера, отделени за справка (за удобство последните се нареждат азбучно по 

заглавие). Ако на този етап се установи погрешно нанесен върху библиотечния 

документ инвентарен номер, то той се коригира така, че да съответства на 

вписаното в инвентарната книга, след като се отмята, че е в наличност. Проверява 

се също дали някои от неотметнатите библиотечни документи не се намират във 

фонда, изнесени в други помещения без да има информация за това и едва тогава 

всички останали ненамерени библиотечни документи се считат за липсващи при 

инвентаризация. 

Изготвя се протокол за инвентаризация на фонда на библиотеката в 2 

екземпляра по образец. В него се посочват сроковете и начина на проверката, 

проверените регистрационни, отчетни и счетоводни документи. Описват се 

констатациите от проверката. Той се придружава от списък на липсващите 



библиотечни документи, представляващ неразделна част от протокола за 

инвентаризацията. 

Протоколът се утвърждава от ръководителя на библиотеката. Един екземпляр 

се предава в счетоводството,  а другия се пази в библиотеката.  

Допустимите естествени загуби са определени в Наредба № 3/ 18 ноември 

2014 г.за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от 

библиотечния фонд – чл. 41 гласи: 

(1) Част от установените при инвентаризация липси, които са резултат на 

специфични особености при използването на библиотечните документи, се 

признават за естествени загуби и се отчитатсляват на това основание, без да се 

търси отговорност на библиотекарите. 

(2) Допустими размери на естествените загуби са: 

1. пет на хиляда библиотечни документи при фонд на свободен достъп до 

50 процента; 

2. десет на хиляда библиотечни документа при фонд на свободен достъп 

над 50 процента. 

Важно! Обръщаме Ви внимание, че в старата НЗБФ тези естествени загуби 

се изчисляваха на основание заетите библиотечни материали за периода между 

двете инвентаризации. Сега действащата наредба определя броя на основание 

процента на свободен достъп до библиотечния фонд.  

 Естествените загуби отчисляват по причина констатирани като липсващи 

при инвентаризация чл. 30, т.6 НЗБФ. Ако при инвентаризацията  са установени 

повече липси от допустимите по Наредбата, те могат да се отчислят само по 

преценка и решение на Читалищното настоятелство.  

 Въз основа на акта за отчисляване в инвентарните книги се зачеркват 

инвентарните номера, цените и отдела на отчислените библиотечни документи, 

като се вписват номера и датата на акта в поле „Забележка”. Ползва се червен 

химикал!  

 

 

 



ЗАПОВЕД № .......................... 

 

На основание Наредба № 3 от 18 ноември 2014 година за съхраняване, 

ползване и разпореждане с документи от библиотечния фонд, раздел V  

 

НАРЕЖДАМ : 

Да бъде извършена  инвентаризация на библиотечния фонд на основание 

чл.40 , ал. 2 /т. а (за библиотеки до 50 000 тома) и т.б (за библиотеки от  50 000 до 

200 000 тома)  при читалищната библиотека от ..........................до................................. 

от  комисия в състав: 

1. 

2. 

3. 

 

След приключването на инвентаризацията в петдневен срок да бъде 

представен протокол с предложение за уреждане на липсите. 

 

Контролът за изпълнение на настоящата заповед възлагам на ............................. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Председател на читалището: …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол за инвентаризация на библиотечния фонд 

 

Протокол №  ....................... 

 

за инвентаризация на фонда на библиотеката при ……………………………………. 

/наименованието на библиотеката / 

……………………………………………………………………………………………… 

или организацията, в чийто състав е библиотеката и населеното място) 

 

На...........20……г. комисия  в  състав …………………………………………………..      

……………………………………………………………………………………………... 

(имената и длъжностите на членовете на комисията) 

 

............................................................................................................................. .................... 

 

изработи  настоящия протокол  за......................................................................................  

(вида и периодичността на инвентаризацията) 

инвентаризация  на  фонда на библиотеката при…………………………………… 

(наименование на итуцията или организацията) 

извършена  съгласно  заповед  № ................от ..................20……год. 

(дата) 

на…………………………………………………………………………………………… 

                                        (името и длъжността на лицето, което издава заповедта ) 

Инвентаризацията  беше  извършена  от........................до……................20…..г. 

чрез.......................................................................................................................................... 

(начинът  на  инвентаризацията) 

Проверена беше  изправността на следните документи: 

                 1. Инвентарните  книги....................................................................................... 

(описва се всяка инвентарна книга и вписаните в нея 

………………………………………………………………………………………………. 

инвентарни номера от №....................до №......................) 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

по които беше извършена проверката;.                                              

2. Протоколът за предшестващата проверка на библиотечния фонд № .............. 

от 20…  год., който удостоверява периодичността на проверката; 



3. Актовете и списъците за отчислените библиотечни документи през 

периода                между предшестващата и настоящата инвентаризация 

............................................................................................................................. .................... 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

(номерата и датите на актовете) 

които удостоверяват законността на отчисляването.   

 

В резултат на проверката на документите се установи:        

1. В инвентарните книги са вписани............................библиотечни документи; 

2. От тях до момента на инвентаризация са отчислени.......................................  

библиотечни документи, редовно регистрирани в Книгата за движение на 

библиотечния фонд; 

3. Останали са за инвентаризация …………………… библиотечни документи, 

редовно регистрирни в инвентарните книги, което съответства на равносметката за 

движение на фонда, направена в третата чест на Книга за движение на 

библиотечния фонд към момента на инвентаризацията и възлизаща на …..…….... 

библиотечни документи. 

Описът на инвентарните книги и тетрадките за вписване на библиотечни 

документи за временно ползване, за записване на библиотечни мдокументи, 

предназначени за вътрешен и международен обмен, и за регистриране на постъпили 

актове за несъответствие между депозитни те списъци и изпратените библиотечни 

документи са в ……………………………….. състояние и водят съгласно 

изискванията. 

При инвентаризацията на библиотечния фонд се установи, че от вписаните в 

инвентарните книги липсват .......................... библиотечни документи  на обща 

сума ........................ лева. 

Прилага се списък на липсващите библиотечни документи. 

При инвентаризацията се откриха ……………. библиотечни документи, 

невписани в инвентарните книги. 

Инвентаризацията на заетите от читателите библиотечни документи се 

извърши по вписванията в читателските карти (съответно в заемните бележки), при 

което се оказа, че у читателите са намират до момента на инвентаризацията: 

1. Всичко заети ……………… библиотечни документи; 

2. От тях ………………… библиотечни документи извън срока за заемане. 

 

Заключение  на  инвентаризационната  комисия: 

............................................................................................................................. .. 



............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 

 

Приложение:  

 

1. Заповед за инвентаризацията; 

2. Списъци на липсващите библиотечни документии, установени при 

инвентаризацията ………………………………………. 

 

 

Подписи на членовете на комисията: 

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 

 

Актът е утвърден  от............................................................................... 

............................................................................................................................... 

(длъжност и подпис на лицето,което утвърждава акта) 

 

 

 

 

 

                       Дата....................................                              Подпис: ………………… 

/печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Списък 
на липсващите библиотечни документ,  

установени при инвентаризацията  

 на фонда на библиотеката ………………………………………….. 
 

организирана от ………………. до ………………..  

Приложение към  протокол № …………………. от ……………..  

 

№ по 

ред 

Инвентарен 

номер 

Автор и заглавие, том и 

част. Година на изданаве 

Цена Отдел по 

УДК 

Забележка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Препоръка за ревалоризация и деноминация на 

стойността на библиотечните документи 

 

Всяка библиотека, която трябва да изчисли стойността на библиотечния си фонд, 

се сблъсква с проблема остойностяване на книгите, инвентирани в периоди на 

инфлация и бързо променящи се цени. Най-трудно за библиотекарите е 

определянето на цените в периода от 1993 г. до 1997 г. Целта на настоящата 

консултация е да се подпомогне преизчисляването на стойностите на библиотечния 

фонд и на отделните цени на инвентираните библиотечни документи. Методиката 

за преизчисляване на стойностите е направена на база „Методика за ревалоризация 

на активите и пасивите на предприятията за периода до 31 декември включително”. 

Материалните дълготрайни активи като книгите се отнасят към група „други”. 

Начислените амортизации (корективи) се ревалоризират, като се използват 

следните правила и коефициенти, съгласно Постановление № 433 от 19 ноември 

1997 година: 

1. Стойността на библиотечния фонд към 31. 12. 1993 г. умножаваме по 

70. 

2. Изчисляваме, съответно по коефициентите 20, 9, 6, 1, 

ревалоризираната стойност на новонабавените библиотечни документи през 

годините 1994, 1995, 1996, 1997 (към 31. 12)  

3. Сумираме стойностите. 

4. По инвентарните книги изчисляваме ревалоризираната стойност на 

отчислените библиотечни документи от 01. 01. 1994 г. до 31. 12. 1997 г. Стойността 

на отчислените библиотечни документи, инвентирани до 31.12. 1993 г., умножаваме 

по 70; стойността на отчислените библиотечни документи за годините 1994, 1995, 

1996, 1997 г. умножаваме съответно по 20, 9, 6, 1. Сумираме стойността на всички 

отчислени документи. Резултатът изваждаме от сумата по т.3 (библиотечният фонд 

до 31. 12. 1993 г.) и прибавяме новонабавените библиотечни документи за годините 

1994, 1995, 1996, 1997 г. 

5. Полученият резултат представлява ревалоризираната стойност на 

библиотечния фонд към 31. 12.1997 г. 

6. В част 3 на Книга за движение на библиотечния фонд (КДБФ),на цял 

ред с червен химикал, нанасяме полученият резултат. 

7. Във всички Актове на отчислени библиотечни документи за периода 

1994 -1997 г. и впоследствие се включва графа „ревалоризирана стойност”. В 



Актовете, изготвени след 1997 г. , срещу всеки отчислен библиотечен документ 

фигурира ревалоризираната му стойност. Тя се разполага върху Акта и Списъка към 

него. 

8. В Част 2 на КДБФ нанасяме ревалоризираната стойност на 

отчислените документи. 

9. Процесът на ревоалоризирането на библиотечния фонд се предхожда 

от Заповед на ръководителя на библиотеката, в съответствие с разпоредбите на 

ПМС № 433. Изготвя се Протокол за ревалоризация на библиотечния фонд с 

подробно описание на отделните операции и заедно със Заповедта се прикрепя 

към документацията по инвентаризациите на съответната библиотека. 

10. Препоръчително е ежедневно да се извършва ревалоризация на дребно 

по инвентарните книги – за ускоряване на процеса. За целта в инвентарните книги 

се разкрива графа „ревалоризирана цена”. 

11. По силата на Закона за деноминация на лева е задължително 

извършването на деноминация на стойността на фонда на дребно или които 

отчисляват библиотечни документи, инвентирани в периода 1952 – 1961 г., следва 

да имат предвид, че стойността на библиотечните документи от този период се дели 

на 10 и се умножава по 70. Библиотечни материали, които постъпват безвъзмездно 

(в дар) и нямат отбелязана на тях цена или са издадени преди 1952 г. се оценяват от 

10 до 15 стотинки на всеки 10 страници в зависимост от ценността им. Цените се 

вписват в съответните екземпляри (на задната корица), в акта за приемане и в 

графата „цена” на инвентарната книга, като се заграждат в скоби. Цената на 

библиотечните материали, издадени от 1952 г. до 1962 г. , които постъпват в дар, се 

взема от самия екземпляр, като се намалява 10 пъти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол за приемане/предаване на библиотека след проведена 

инвентаризация 

 

ПРОТОКОЛ 

№ …… от …………… 20 .... г. 
 

Днес ……………… 20 ... г., долуподписаните лица съставихме настоящия 

протокол за предаване на библиотеката (отдела) ……...................................................... 

/наименование на библиотеката, организацията/ 

 

от ………………………………………………………………………………………. 

/три имена, длъжност/ 

на ……………………………………………………………………………………….. 

/три имена, длъжност/ 

 

Състоянието на библиотечния фонд е установено с Протокол за инвентаризация  

№ ………… от ……………… 20 ….. г., който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 

Освен библиотечните документи се предава и следното имущество на библиотеката: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Предал библиотеката …………………………………..………. 
/три имена, длъжност, подпис/ 

 

Приел библиотеката: ………………………..…………………… 
/три имена, длъжност, подпис/ 

 

 

 

 



 

Основополагащи нормативни и 

поднормативни документи/ стандарти 

 

В България законодателството регламентира работата на различните видове 

библиотеки чрез различни по обхват и основна насоченост нормативни актове. 

Обществените библиотеки са обект на самостоятелен закон – Закон за 

обществените библиотеки (ЗОБ), където са посочени основните и допълнителни 

услуги на библиотеките, принадлежащи към мрежата на обществените библиотеки: 

регионални, общински, читалищни, а отделен раздел е посветен на отговорностите, 

функциите и задачите на Националната библиотека.7 

Закон за обществените библиотеки ( Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ. 

бр. 74 от 15 Септември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 26 октомври 2018 г., доп. 

ДВ. бр. 94 от 13 ноември 2018 г.) / Приложение № 1 

Закон за авторското право и сродните му (.Обн. ДВ. бр. 56 от 29 юни 1993 г., 

изм. ДВ. бр. 63 от 5 август 1994 г., посл. изм. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г.) 

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за 

обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги ( Обн. ДВ. бр. 

108 от 29 декември 2000 г., посл.  изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019 г.) 

Закон за закрила и развитие на културата (Обн. ДВ. бр. 50 от 1 юни 1999 г., 

изм. ДВ. бр. 1 от 04 януари 2000 г., попр. ДВ. бр. 34 от 6 април 2001 г., изм. ДВ. бр. 

75 от 02 август 2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 9 юни 2020 г.) 

Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. 

бр.80 от 09 октомври 2009 г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2021 г.) 

Наредба № 3/ 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и 

разпореждането с документи от библиотечния фонд. (Обн. ДВ, бр. 98, от 28.11.2014 

г.). 

                                                             
7 Република България. Министерство на културата. Закон за обществените библиотеки. Обн. ДВ, бр. 42 от 5 
юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г.[online]. View on 31.07.2017. Available from: 
http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=142&sp=0&t=0&z=0 
 

http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=142&sp=0&t=0&z=0


Други документи, предназначени да внасят порядък и разяснение във всяка 

библиотечна дейност, са стандартите: 

Етичен кодекс на библиотекарите в Република България8. 

Манифест на ЮНЕСКО за публичните библиотеки; 

Насоки на ИФЛА за обществените библиотеки 9; 

Стандарт за библиотечно-информацонно обслужване (подзаконов 

нормативен документ към Закон за обществените библиотеки); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8  Етичен кодекс на библиотекарите в България [онлайн] [Прегледано на 31.07.2017]. Достъпно от: 

http://www.lib.bg/ 

 
9  IFLA/UNESCO. Public Library Manifesto, 1994 [online]. [Viewed 31.07.2017]. Available from: 

https://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm 

http://www.lib.bg/
https://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm


Нормативни документи 

 

Закон за обществените библиотеки 

В сила от 06. 07. 2009 г./ Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 

септември 2009 г., изм. ДВ. бр. 38 от 21 май 2010 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 

2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр. 2 от 3 януари 2018 г., изм. и 

доп. ДВ. бр. 89 от 26 октомври 2018 г., доп. ДВ. бр. 94 от 13 ноември 2018 г. 

Глава първа. Общи положения 

Чл. 1. Този закон урежда учредяването, видовете, функциите, управлението и 

финансирането на обществените библиотеки. 

Чл. 2. Обществените библиотеки са образователни, информационни и културни 

институти с национално и местно значение, които събират, обработват, организират, 

съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други произведения и 

информация, включително за книжовното и литературното културно наследство. 

Чл. 3. Обществените библиотеки осигуряват правото на гражданите на равноправен 

и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване. Те съдействат за 

изграждането на гражданското и информационното общество. 

Чл. 4. Обществените библиотеки предоставят безплатно основни библиотечни 

услуги. 

Чл. 5. Обществените библиотеки могат да се сдружават за защита на своите 

интереси и за провеждане на съвместни дейности и инициативи. 

Чл. 6. Министърът на културата осъществява държавната политика по отношение 

на обществените библиотеки, като създава условия за тяхното развитие. 

 

Глава втора. Обществени библиотеки 

Раздел I. Общи положения 

Чл. 7. Обществени библиотеки са Националната библиотека "Св. св. Кирил и 

Методий", регионалните, общинските и читалищните библиотеки. 

Чл. 8. (1) Обществената библиотека трябва да отговаря на следните условия: 

1. да притежава библиотечен фонд с обем над 3000 регистрационни библиотечни 

единици; 

2. да осигурява библиотечно-информационното обслужване на гражданите на 

територията, определена с акта на учредяването и; 

3. да разполага с подходящи помещения, оборудване и обзавеждане; 

4. да има осигурени източници за финансиране, и 

5. да има квалифициран персонал. 

(2) Условията по ал. 1 се определят в Стандарта за библиотечно-информационно 

обслужване, утвърден от министъра на културата по предложение на Националния 

съвет по библиотечно дело. 



Чл. 9. (1) Обществените библиотеки определят своите задачи и структура при 

условията и по реда на този закон. 

(2) Обществените библиотеки могат да създават филиали, както и да организират 

подвижни форми за осигуряване на по-добро библиотечно-информационно 

обслужване на гражданите. 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) (1) В Министерството на културата се създава и 

поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с 

наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен и се поддържа в 

електронен вид. 

(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, което включва данни, 

определени с наредбата по ал. 1, относно изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 

и 2. 

(3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път 

или се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава 

по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги. 

(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-

дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и 

издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като 

уведомява писмено заявителя в същия срок. 

(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Раздел II. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 

Чл. 11. (1) Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", наричана по-

нататък "Националната библиотека", е държавен културен институт с национално 

значение. 

(2) Националната библиотека е юридическо лице със седалище София. 

Чл. 12. (1) Националната библиотека осъществява функциите по събиране, 

обработване, организиране, съхраняване и предоставяне за ползване на български и 

чужди граждани печатни и други произведения, издадени на територията на 

страната. 

(2) Функциите по ал. 1 са основни за Националната библиотека. 

Чл. 13. (1) Националната библиотека поддържа следните основни библиотечни 

колекции: 

1. уникални колекции от български, славянски, ориенталски и други чуждоезични 

ръкописи, архивни документи, редки и ценни старопечатни книги; 

2. колекции от специални издания (официални издания; картографски и графични 

издания, музикални издания и други); 

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) колекция от печатни и други произведения на 

българската книжнина по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни 

и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на 

медийни услуги (Архив на българската книга); 



4. представителна колекция от чуждестранна литература във всички области на 

знанието; 

5. колекция от публикации в чужбина на български език или свързани по 

съдържанието си с България, както и преводни издания на български автори, 

издадени в чужбина (Булгарика). 

(2) За колекциите, които съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на 

Закона за културното наследство. 

Чл. 14. Националната библиотека осигурява достъп до: 

1. библиотечните си колекции и бази данни на български и чуждестранни граждани, 

както и до библиотечните колекции и бази данни на други библиотеки чрез 

междубиблиотечно заемане на документи; 

2. информация за библиотечния си фонд и за библиотечните фондове на други 

библиотеки в страната и в чужбина чрез поддържане и ползване на каталози и бази 

данни. 

Чл. 15. (1) Националната библиотека създава Българска национална библиография, 

като: 

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) изработва и предоставя за ползване на библиотеки, 

други институции и граждани в страната и в чужбина библиографските записи на 

задължителните екземпляри, депозирани по реда на Закона за задължителното 

депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите 

и доставчиците на медийни услуги; 

2. предоставя на Националния статистически институт статистическите данни за 

издателската продукция в страната; 

3. сътрудничи на международни информационни издания и бази данни чрез 

предоставяне на библиографска информация. 

(2) Националната библиотека публикува и разпространява националната 

библиография по ал. 1. 

Чл. 16. (1) Националната библиотека извършва: 

1. (нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) идентификация на книжовни и архивно-

документални ценности при условията и по реда, предвидени за националните 

музеи; 

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) реставрация и консервация на български, 

славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни документи, редки, 

ценни и старопечатни издания, които са културни ценности национално богатство; 

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) научни и научно-приложни изследвания в 

областта на библиотекознанието, библиографознанието, книгознанието, 

архивистиката, реставрацията и консервацията на книжни материали и издава 

научна и научно-приложна литература. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват при 

условията и по реда на Закона за културното наследство. 

Чл. 17. Националната библиотека като национален представител на агенциите за 

присъждане на международни стандартни номера на книги, периодични издания и 



други видове документи определя международните стандартни номера за 

българските издания. 

Чл. 18. Националната библиотека може да извършва и следните дейности: 

1. координира развитието на автоматизираната библиотечно-информационна мрежа 

на обществените библиотеки; 

2. предоставя консултантска и експертна помощ на библиотеки, други институции и 

граждани; 

3. участва в международни организации и извършва международна дейност, 

свързани с библиотечното дело; 

4. разработва и участва в национални и международни проекти и програми; 

5. организира и провежда културни, образователни и информационни инициативи и 

прояви; 

6. координира дейността по издирването и библиографирането на ръкописно-

документалното наследство на територията на страната. 

Чл. 19. (1) Националната библиотека се ръководи и представлява от директор. 

(2) Директор на Националната библиотека може да бъде лице, което: 

1. е български гражданин; 

2. е с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в 

професионалните области "Хуманитарни науки" или "Социални, стопански и 

правни науки"; 

3. има 5 години професионален опит на ръководна длъжност в библиотека; 

4. е хабилитирано лице. 

(3) Директорът на Националната библиотека не може да: 

1. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, 

търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик; 

2. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска 

цел, търговско дружество или кооперация; 

3. упражнява свободна професия, с изключение на научна или преподавателска 

дейност или упражняване на авторски и сродни права. 

(4) Директорът на Националната библиотека може да участва като представител на 

държавата или общината в управителните или контролните органи на търговските 

дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица, 

създадени със закон, за което не получава възнаграждение. 

(5) Директорът на Националната библиотека може да участва в управителните 

органи на юридически лица с нестопанска цел при сдружаване на културни 

институти, за което не получава възнаграждение. 

(6) Директорът на Националната библиотека се назначава от министъра на 

културата въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок 5 години. 

Конкурсът се провежда след представяне на концепция по ред, определен в 

наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. 

(7) При осъществяването на дейността си директорът се подпомага от дирекционен 

съвет и научен съвет. 



Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Към Националната библиотека действа научен 

съвет по библиотечно-информационни науки при условията и по реда на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България. 

Чл. 21. На длъжност библиотекар в Националната библиотека могат да бъдат 

назначени лица, които притежават: 

1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или 

"бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и 

информационни науки"; 

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по 

която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния 

цикъл; 

3. средно образование с професионална квалификация "библиотекар". 

Чл. 22. Организацията, отчитането и анализът на творческата дейност в 

Националната библиотека се осъществяват по реда на наредба по чл. 14, ал. 5 от 

Закона за закрила и развитие на културата. 

Чл. 23. Министърът на културата утвърждава правилник за дейността на 

Националната библиотека. 

Чл. 24. Националната библиотека изготвя и публикува годишен отчет за своята 

дейност. 

 

Раздел III. Регионални библиотеки 

Чл. 25. Регионалните библиотеки са регионални културни институти. 

Чл. 26. Регионалните библиотеки осъществяват функции на основна обществена 

библиотека на територията, определена с акта за учредяването. 

Чл. 27. (1) Регионалните библиотеки изпълняват следните функции: 

1. събират, съхраняват, обработват, организират и предоставят за ползване 

библиотечен фонд; 

2. извършват библиотечно-информационно обслужване, включително 

междубиблиотечно заемане, и координират организацията на библиотечно-

информационното обслужване на територията на региона; 

3. поддържат архив на краеведския печат и литература и координират събирането, 

съхраняването, организирането и разпространението на краеведска информация и 

библиографията по краезнание; 

4. осъществяват издателска дейност, изработват и разпространяват библиографски 

указатели, краеведски, информационни издания и други; 

5. създават и развиват регионални автоматизирани библиотечно-информационни 

мрежи; 

6. извършват координационна, експертно-консултантска и квалификационна 

дейност за библиотеките от региона; 

7. организират и провеждат културно-образователни инициативи; 

8. разработват и участват в програми и проекти; 

9. оказват съдействие на общинската администрация при реализиране на 

културната политика в областта на библиотечното дело; 



10. събират и обработват статистическа информация и поддържат бази данни за 

библиотеките от региона. 

(2) За поддържаните от регионалните библиотеки библиотечни колекции, които 

съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на Закона за културното 

наследство. 

Чл. 28. (1) Регионалната библиотека се ръководи и представлява от директор, 

назначен от кмета на общината, на чиято територия е седалището, въз основа на 

конкурс съгласно Кодекса на труда. 

(2) Директор на регионална библиотека може да бъде лице с висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление 

"Обществени комуникации и информационни науки" и с 5 години професионален 

опит в библиотека. 

(3) Условията и редът за провеждане на конкурса по ал. 1 се съгласуват с министъра 

на културата. 

(4) При осъществяването на дейността си директорът се подпомага от дирекционен 

съвет и обществен съвет. 

Чл. 29. На длъжност библиотекар в регионална библиотека могат да се назначават 

лица, които притежават: 

1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или 

"бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и 

информационни науки"; 

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по 

която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния 

цикъл; 

3. средно образование с професионална квалификация "библиотекар". 

Чл. 30. Министърът на културата утвърждава правилник за дейността на 

регионалната библиотека след съгласуване с кмета на общината, на чиято 

територия се намира седалището на съответната библиотека. 

Чл. 31. Регионалната библиотека изготвя и публикува годишен отчет за своята 

дейност. 

 

Раздел IV. Общински библиотеки 

Чл. 32. Общинските библиотеки са общински културни институти. 

Чл. 33. (1) Общинските библиотеки са централни обществени библиотеки на 

територията на съответната община и изпълняват следните функции: 

1. събират, съхраняват, обработват, организират и предоставят за ползване 

библиотечен фонд; 

2. извършват библиотечно-информационно обслужване, включително 

междубиблиотечно заемане; 

3. извършват краеведска дейност; 

4. участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи; 



5. подпомагат читалищните библиотеки на територията на съответната община и си 

взаимодействат с други библиотеки и организации за изграждане на филиали или 

подвижни форми за библиотечно обслужване; 

6. участват в програми и проекти; 

7. организират и провеждат културно-образователни инициативи; 

8. оказват съдействие на общинската администрация при реализиране на 

културната политика в областта на библиотечното дело. 

(2) За поддържаните от общинските библиотеки библиотечни колекции, които 

съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на Закона за културното 

наследство. 

Чл. 34. (1) Общинската библиотека се представлява и ръководи от директор, 

назначен от кмета на общината, въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда. 

(2) Директор на общинска библиотека може да бъде лице с висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в 

професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" и 

с три години професионален опит в библиотека. 

(3) Условията за провеждане на конкурса по ал. 1 се съгласуват с министъра на 

културата. 

(4) При осъществяването на дейността си директорът се подпомага от обществен 

съвет. 

Чл. 35. На длъжност библиотекар в общинска библиотека могат да се назначават 

лица, които притежават: 

1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или 

"бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и 

информационни науки"; 

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по 

която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния 

цикъл; 

3. средно образование с професионална квалификация "библиотекар". 

Чл. 36. Общинският съвет приема правилник за дейността на общинската 

библиотека по предложение на кмета на общината. 

 

Раздел V. Читалищни библиотеки 

Чл. 37. (1) Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на 

населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност 

на основното библиотечно-информационно обслужване на населението. 

Читалищните библиотеки не са самостоятелни юридически лица. Те функционират 

към народните читалища и се създават съгласно Закона за народните читалища. 



(2) Читалищните библиотеки изпълняват следните функции: 

1. събират, съхраняват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд; 

2. извършват библиотечно-информационно обслужване и осъществяват подвижни 

форми за библиотечно-информационно обслужване при необходимост; 

3. извършват краеведска дейност; 

4. участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи; 

5. съдействат за повишаване на образователното ниво, продължаващото 

образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и 

разширяването на електронния достъп до информацията. 

(3) За поддържаните от читалищните библиотеки библиотечни колекции, които 

съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на Закона за културното 

наследство. 

Чл. 38. (1) Читалищната библиотека се ръководи от главен библиотекар. 

(2) Главният библиотекар трябва да е лице с висше образование с образователно-

квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление 

"Обществени комуникации и информационни науки" и с една година 

професионален опит в библиотека. 

(3) Главният библиотекар се назначава от читалищното настоятелство съгласно 

Кодекса на труда. 

(4) За читалищна библиотека с назначени на длъжност библиотекар по-малко от три 

лица ал. 1 не се прилага. 

Чл. 39. На длъжност библиотекар в читалищна библиотека могат да се назначават 

лица, които притежават: 

1. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по 

която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния 

цикъл; 

2. средно образование с професионална квалификация "библиотекар". 

Чл. 40. Читалищното настоятелство приема правилник за дейността на читалищната 

библиотека, изготвен и предложен от главния библиотекар. 

 

 

 



 

Глава трета. Национална мрежа на обществените библиотеки 

Чл. 41. Обществените библиотеки си взаимодействат и функционират в Национална 

мрежа. 

Чл. 42. (1) Националната библиотека изпълнява в Националната мрежа 

общонационални функции, свързани със събирането и съхраняването на 

националното книжовно и литературно културно наследство и достъпа до него, 

като: 

1. създава, разпространява и предоставя библиографска информация от национално 

значение; 

2. изпълнява функциите на централна лаборатория за реставрационни и 

консервационни дейности; 

3. извършва експертна оценка и контрол върху консервационни проекти; 

4. координира дейността на библиотеките за закрилата на наследството; 

5. осигурява експертна и консултантска помощ по въпросите на закрилата на 

наследството; 

6. изпълнява функциите на национален информационен център, като отговаря за 

изработването на сводни описи на ръкописното книжовно и литературно 

наследство и ретроспективната национална библиография. 

(2) Националната библиотека е национален център на автоматизираната 

библиотечно-информационна мрежа на обществените библиотеки. 

(3) Националната библиотека изпълнява функциите на национален център за 

отрасловата статистика за библиотеките в страната. 

(4) Информацията, събрана в изпълнение на функциите по ал. 3, се предоставя на 

министъра на културата. 

(5) Националната библиотека изпълнява функциите по ал. 1 в съответствие с 

изискванията на Закона за културното наследство. 

Чл. 43. Регионалните библиотеки, включени в националната мрежа, са регионални 

центрове при изпълнение на функциите си по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6, 8 и 10 и 

оказват съдействие на Министерството на културата за изпълнение на държавната 

политика в областта на библиотечно-информационното обслужване. 

Чл. 44. (1) Общинските библиотеки, включени в националната мрежа, са общински 

центрове при изпълнение на функциите по чл. 33, ал. 1, т. 2 - 6 и 8. 

(2) Когато на територията на съответната община няма функционираща общинска 

библиотека, нейните функции се изпълняват от читалищната библиотека 

съгласувано с кмета на общината. 



(3) В случаите по ал. 2, когато на територията на една община има повече от една 

читалищна библиотека, библиотеката по ал. 2 се определя въз основа на Стандарта 

за библиотечно-информационно обслужване по чл. 8, ал. 2. 

Чл. 45. Читалищните библиотеки, включени в Националната мрежа, участват в 

автоматизираните библиотечни мрежи на територията на съответните община и 

област при изпълнение на функциите по чл. 37, ал. 2. 

Чл. 46. (1) Министърът на културата упражнява координация, контрол и 

методическо ръководство върху Националната мрежа. 

(2) Специализираната администрация в областта на книгата и библиотечното дело в 

Министерството на културата подпомага министъра на културата при 

осъществяването на стратегии, приоритети и програми, свързани с развитието на 

библиотечното дело. 

 

Глава четвърта. Национален съвет по библиотечно дело 

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Към министъра на културата се създава Национален 

съвет по библиотечно дело като експертно-консултативен орган. В състава на 

съвета участват представители на обществените библиотеки, на Националната 

библиотека, на Съюза на народните читалища, на Министерството на културата, на 

Министерството на образованието и науката, на Министерството на финансите, на 

Националното сдружение на общините в Република България и на 

професионалните сдружения, осъществяващи дейност в областта на библиотечното 

дело. 

(2) Структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно 

дело се определят с правилник, утвърден от министъра на културата. 

Чл. 48. Националният съвет по библиотечно дело: 

1. предлага на министъра на културата стратегия за развитие на национална 

библиотечна мрежа; 

2. координира дейността за развитието на библиотечните ресурси и библиотечно-

информационното обслужване; 

3. разработва и предлага политики за гарантиране достъпа на гражданите до 

документи и услуги чрез утвърждаване ролята на библиотеките в информационното 

общество; 

4. предлага мерки за опазване и достъп до националното книжовно и литературно 

културно наследство; 

5. предлага на министъра на културата за утвърждаване Стандарта за библиотечно-

информационно обслужване по чл. 8, ал. 2; 



6. дава оценка за дейността на обществените библиотеки съгласно Стандарта за 

библиотечно-информационно обслужване и предлага мерки за постигане целите на 

библиотеките; 

7. разработва и предлага проекти на нормативни актове. 

Чл. 49. (1) Към общинския съвет, на чиято територия функционират обществени 

библиотеки, се създава общинска комисия за развитие на библиотечно-

информационното обслужване на гражданите. 

(2) Съставът на общинската комисия по ал. 1 се определя с решение на общинския 

съвет. 

(3) Общинската комисия създава условия и осъществява контрол за развитието на 

библиотечно-информационното обслужване на гражданите. 

 

Глава пета. Библиотечни услуги 

Чл. 50. (1) Обществените библиотеки предоставят основни и специализирани 

библиотечни услуги. 

(2) Редът за предоставянето на библиотечните услуги по ал. 1 се определя с 

правилника за дейността на съответната библиотека. 

Чл. 51. (1) Основни библиотечни услуги са: 

1. ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея; 

2. предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация; 

3. достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за 

образователни, социални и научни цели. 

(2) Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно. 

(3) Библиотечната услуга по ал. 1, т. 1 за библиотечни колекции, които съдържат 

културни ценности, се предоставя в съответствие с изискванията на Закона за 

културното наследство. 

Чл. 52. (1) Специализирани библиотечни услуги са: 

1. предоставяне на писмена библиографска информация; 

2. предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; 

3. доставка на библиотечни документи от страната и чужбина; 

4. достъп до външни мрежови ресурси и бази данни; 

5. копиране на библиотечни документи; 

6. публикуване на издания. 

(2) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно. 

(3) Размерът на таксите за предоставяне на специализирани библиотечни услуги по 

ал. 1, т. 1 - 5 се определя с тарифа на Министерския съвет, съответно с акт на 



общинския съвет, като постъпленията остават в съответната обществена 

библиотека. 

Чл. 53. Обществените библиотеки създават оптимални условия за предоставяне на 

библиотечни услуги на хора с увреждания, учащи се и социално слаби граждани 

съгласно правила, приети от обществената библиотека. 

 

Глава шеста. Библиотечен фонд 

Чл. 54. (1) Библиотечният фонд е съвкупност от библиотечните колекции и базите 

данни в една библиотека, които включват разнообразни по вид, съдържание и език 

публикувани и непубликувани документи, организирани в отделни колекции, с 

научна и информационна стойност. 

(2) Библиотечният фонд е предназначен за обществено ползване, освен ако в закон 

е предвидено друго. 

Чл. 55. (1) Библиотечният фонд е държавна или общинска собственост, съответно 

собственост на народните читалища. 

(2) Съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния 

фонд се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на 

културата. 

(3) Дейностите по ал. 2 с културни ценности от библиотечния фонд се извършват 

при условията и по реда на Закона за културното наследство. 

Чл. 56. (1) Държавата и общините полагат грижи за опазването на библиотечните 

фондове, като осигуряват условия за обновяване на библиотечния фонд и 

предоставят сгради със съвременно оборудване за тяхното съхранение. 

(2) Опазването на библиотечните фондове е задължение на лицата, които служебно 

имат достъп до тях, както и на всички читатели и ползватели. 

 

Глава седма. Финансиране 

(в сила от 01. 01. 2010 г.) 

Чл. 57. (В сила от 01.01.2010 г.) Националната библиотека се финансира изцяло и 

приоритетно от бюджета на Министерството на културата. 

Чл. 58. (В сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 

г.) Националната библиотека е второстепенен разпоредител с бюджет към 

министъра на културата. 

(2) Националната библиотека е администратор и на следните приходи: 

1. такси; 

2. глоби; 

3. приходи по сключени договори за научноизследователски проекти и програми; 



4. средства от международни фондове и програми; 

5. дарения и завещания; 

6. приходи от специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6; 

7. други приходи, установени със закон или с друг нормативен акт. 

Чл. 59. (В сила от 01.01.2010 г.) Средствата по бюджета на Националната 

библиотека се разходват за финансиране на дейността и, включително за: 

1. внедряване на нови технологии с цел подобряване на библиотечно-

информационното обслужване; 

2. развитие на библиотечните колекции и дигитализация на книжовното и 

литературно наследство; 

3. научноизследователски проекти и програми; 

4. непрекъснато професионално образование на библиотечните 

специалисти. 

Чл. 60. (В сила от 01. 01. 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01. 01. 2014 г.) 

Регионалните библиотеки имат бюджет. 

Чл. 61. (В сила от 01. 01. 2010 г.) Приходите по бюджета на регионалните 

библиотеки се формират от: 

1. средства от бюджета на общините, на чиято територия е седалището - за 

основната им дейност, въз основа на нормативи за държавни дейности; 

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01. 01. 2014 г.) допълнителни 

средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата за 

функциите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6, 8 и 10; 

3. такси; 

4. глоби; 

5. сключени договори за проекти и програми; 

6. международни фондове и програми; 

7. дарения и завещания; 

8. реализирани специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6; 

9. други източници, установени със закон или с друг нормативен акт. 

Чл. 62. (В сила от 01. 01. 2010 г.) Средствата, набрани по чл. 61, се разходват за 

финансиране дейността на библиотеките, включително за: 

1. внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на 

автоматизирана библиотечно-информационна мрежа; 

2. развитие на библиотечните колекции; 

3. научноизследователски проекти и програми; 

4. непрекъснато професионално образование на библиотечните 

специалисти; 



5. дигитализация на културното наследство. 

Чл. 63. (В сила от 01. 01. 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01. 01. 2014 г.) 

Общинските библиотеки имат бюджет. 

Чл. 64. (В сила от 01 .01. 2010 г.) (1) Общинските библиотеки се финансират от 

съответния общински бюджет. 

(2) Общинските библиотеки с решение на общинския съвет могат да набират 

приходи и от: 

1. такси; 

2. глоби; 

3. сключени договори за проекти и програми; 

4. международни фондове и програми; 

5. дарения и завещания; 

6. реализирани специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6; 

7. други източници, установени със закон или с друг нормативен акт. 

Чл. 65. (В сила от 01. 01. 2010 г.) (1) Читалищните библиотеки се финансират от 

бюджета на съответното читалище въз основа на нормативи за държавни дейности. 

(2) Читалищните библиотеки с решение на общинския съвет получават целеви 

допълнителни средства от общинския бюджет за възложените им функции по чл. 44, 

ал. 2. 

 

Глава осма. Административнонаказателни разпоредби 

Чл. 66. (1) Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се 

наказва с глоба от 200 до 500 лв. 

(2) Когато предмет на деянието по ал. 1 е културна ценност, наказанието е глоба от 

500 до 2000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

Чл. 67. Длъжностно лице, което не осигури подходящи условия за опазване на 

документи и допусне те да се изгубят, повредят или унищожат, се наказва с глоба 

от 200 до 2000 лв. 

Чл. 68. (1) Нарушенията на този закон се установяват с актове, съставени от 

оправомощени от директора на съответната библиотека лица. 

(2) Наказателните постановления се издават: 

1. за Националната библиотека - от директора; 

2. за регионалните и общинските библиотеки - от кмета на общината. 

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 



Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. "База данни" е обширен, периодично актуализиран файл с дигитализирана 

информация (библиографски описания, реферати, пълнотекстови документи, 

елементи на справочници, изображения, статистически данни и други), отнасящ се 

до специфичен предмет или област, съдържащ записи с унифициран формат, 

организиран за лесно и бързо информационно търсене и извличане на информация 

и документи, управляван от софтуер за системно управление на база данни. 

2. "Библиотечна колекция" е сбирка от документи, организирана на основата на 

обща характеристика. 

3. "Библиотечно-информационно обслужване" е обслужване на гражданите с 

библиотечни и информационни услуги. 

4. "Документ" е регистрирана информация, която в документационния процес се 

разглежда като единство, независимо от физическата форма и отличителните 

белези, предназначена за предаване във времето и пространството, с цел запазване 

и обществено ползване. 

5. "Книжовно и литературно културно наследство" е понятието по смисъла на 

Закона за културното наследство. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 2. За неуредените с този закон въпроси се прилага Законът за закрила и развитие 

на културата. 

§ 3. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата: 

1. утвърждава Стандарт за библиотечно-информационно обслужване по 

чл. 8, ал. 2; 

2. приема наредбата по чл. 55, ал. 2; 

3. утвърждава правилник за дейността на Националната библиотека. 

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата 

прави предложение за включване на професията "библиотекар" в Списъка на 

професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за 

професионалното образование и обучение. 

§ 4. Обществените библиотеки привеждат дейността си в съответствие с 

изискванията на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила. 

§ 5. (1) Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" е правоприемник на 

активите и пасивите на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". 

(2) Директорът на Националната библиотека запазва правата си до обявяване на 

конкурс за длъжността. 



(3) Правоотношенията с лицата, работещи по трудово правоотношение, се 

уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. 

§ 6. (1) Лицата, заварени на длъжностите директор на обществена библиотека по чл. 

28, ал. 2 и чл. 34, ал. 2, запазват правата си до обявяване на конкурс за съответната 

длъжност, но за не повече от 5 години от влизането в сила на закона. 

(2) Лицата, заварени на длъжност главен библиотекар на обществена библиотека по 

чл. 38, ал. 2, запазват правата си, но за не повече от 5 години от влизането в сила на 

закона. 

§ 7. Лицата, заварени на длъжност библиотекар, запазват правата си, но за не повече 

от 7 години от влизането в сила на закона. 

§ 8. В Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 

2007 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В наименованието на закона думите "екземпляри от" се заличават. 

2. В чл. 1 думите "задължителни екземпляри от" се заменят с "печатни и други 

произведения", а думата "произведения" се заличава. 

3. В чл. 2: 

а) в т. 1 думите "задължителни екземпляри" се заменят с "депозираните печатни и 

други произведения"; 

б) в т. 2 думите "задължителните екземпляри" се заменят с "депозираните печатни и 

други произведения". 

4. В наименованието на глава втора думите "задължителните екземпляри" се 

заменят с "печатните и други произведения". 

5. В чл. 3: 

а) в ал. 1: 

аа) в текста преди т. 1 думите "екземпляри от" се заличават; 

бб) създава се нова т. 5: "5. произведения в дигитална форма, публикувани в 

електронни комуникационни мрежи, предназначени за четене или възприемане по 

други начини, разпространявани за обществено ползване от български физически 

или юридически лица;" 

вв) досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9; 

б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите "екземпляри от" се заличават. 

6. В чл. 4 думите "т. 1 - 4" се заменят с "т. 1 - 5". 

7. В чл. 5: 

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея: 

аа) текстът преди т. 1 се изменя така: "Печатните и други произведения се 

депозират от лицата, които"; 



бб) в т. 1 думите "т. 1 - 4, 6 и 7;" се заменят с "т. 1 - 5, 7 и 8;" 

б) създава се ал. 2:"(2) Когато издателите на печатни произведения по чл. 3, ал. 1, т. 

1 са физически лица, задължителните екземпляри се депозират от 

производителите." 

8. В чл. 6: 

а) в заглавието думите "задължителни екземпляри" се заменят с "печатни и други 

произведения"; 

б) в ал. 1: 

аа) в текста преди т. 1 думите "Задължителните екземпляри" се заменят с 

"Печатните и други произведения"; 

бб) точка 2 се отменя; 

вв) създава се т. 19:"19. едно копие от произведенията в дигитална форма, 

разпространявани в електронни комуникационни мрежи."; 

в) създава се нова ал. 4:"(4) Когато печатно произведение се разпространява и в 

дигитална форма в електронни комуникационни мрежи, копие от него се депозира 

по същия ред, както задължителните екземпляри от печатното произведение."; 

г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата "Народната" се заменя с 

"Националната". 

9. В чл. 7: 

а) в заглавието думите "задължителните екземпляри" се заменят с "депозираните 

печатни и други произведения"; 

б) навсякъде думите "Задължителните екземпляри" се заменят с "Депозираните 

печатни и други произведения". 

10. В чл. 8, ал. 5 след думата "носител" се добавя "и копията от произведенията в 

дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи". 

11. В чл. 9: 

а) в заглавието думите "задължителните екземпляри" се заменят с "депозираните 

печатни и други произведения"; 

б) в текста преди т. 1 думите "Задължителните екземпляри" се заменят с 

"Печатните и други произведения"; 

в) в т. 1 думата "Народната" се заменя с "Националната", думите "т. 1, 3" се 

заменят с "т. 3", а думите "4 и 5" се заменят с "4 - 6"; 

г) в т. 4 думите "т. 6 и 7" се заменят с "т. 7 и 8"; 

д) в т. 5 думите "т. 8" се заменят с "т. 9"; 

е) в т. 6 думите "т. 1 - 5" се заменят с "т. 1 - 6". 

12. В чл. 10 в текста преди т. 1 думата "Народната" се заменя с "Националната". 

13. В чл. 12: 



а) в заглавието думите "задължителни екземпляри" се заменят с "депозирани 

печатни и други произведения"; 

б) в текста преди т. 1 думите "задължителни екземпляри" се заменят с 

"депозираните печатни и други произведения"; 

в) създава се т. 4: "4. да презаписват върху друг носител копията от произведенията 

в дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи, когато 

това се налага за тяхното трайно съхраняване." 

14. В чл. 13: 

а) в заглавието думите "задължителни екземпляри" се заменят с "депозирани 

печатни и други произведения"; 

б) в текста преди т. 1 думите "задължителни екземпляри" се заменят с 

"депозираните печатни и други произведения". 

15. В чл. 14 думите "задължителни екземпляри" се заменят с "печатни и други 

произведения". 

16. В глава трета се създават нови чл. 15 и 16: 

"Чл. 15. Ползването на депозирани печатни и други произведения се разрешава 

само на регистрирани читатели на територията на институцията получател. 

Чл. 16.. Ползването на произведенията по чл. 3, ал. 1, т. 5 се извършва от едно 

работно място, извън локалната мрежа на институцията или в мрежа с ограничен 

брой възможности за едновременно ползване." 

17. Досегашният чл. 15 става чл. 17 и в него: 

а) в ал. 1 думите "задължителни екземпляри" се заменят с "печатни и други 

произведения"; 

б) в ал. 6 думите "чл. 14" се заменят с "чл. 14 - 16". 

18. Досегашният чл. 16 става чл. 18. 

19. В § 1 от допълнителната разпоредба: 

а) създава се нова т. 7: 

"7. "Производител" е физическото или юридическото лице, което произвежда 

тиражирани произведения за издател."; 

б) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9. 

§ 9. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 

80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г.) в чл. 32 навсякъде думата "Народната" се 

заменя с "Националната". 

§ 10. В Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 

19 от 2009 г.) в чл. 33, ал. 1, т. 1 думата "Народната" се заменя с "Националната". 

§ 11. Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата. 



§ 12. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен 

вестник", с изключение на глава седма, която влиза в сила от 1 януари 2010 г. 

 

 

 

Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, 

ползването и разпореждането с документи от 

библиотечния фонд 
 

Издадена от министъра на културата /Обн. ДВ. бр. 98 от 28 ноември 2014 г., 

изм. и доп. ДВ. бр. 10 от 6 февруари 2015 г./ 

 

Раздел I. Общи положения 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за съхраняването, 

ползването и разпореждането с документи от библиотечните фондове на 

обществените библиотеки независимо от тяхната ведомствена подчиненост или 

собственост. 

(2) Съхранението, ползването и разпореждането с документи от 

библиотечните фондове на обществените библиотеки са дейности по управление на 

библиотечните фондове. 

(3) Дейностите по съхраняването, ползването и разпореждането с документи 

от библиотечните фондове, представляващи културни ценности, се извършват при 

условията и по реда на Закона за културното наследство. 

Чл. 2. За осъществяване на дейностите по чл. 1 обществените библиотеки: 

1. придобиват библиотечни документи; 

2. извършват дейности по регистриране и отчисляване на библиотечни 

документи; 

3. осигуряват ползването на библиотечните документи; 

4. следят за спазване на задълженията на ползвателите и библиотекарите за 

запазването на библиотечните фондове. 

 

Раздел II. Придобиване на библиотечни документи 

Чл. 3. (1) Във фондовете на обществените библиотеки постъпват библиотечни 

документи чрез закупуване, депозит, обмен или дарение. 

(2) Библиотечните документи постъпват в библиотеката с първичен 

счетоводен документ - фактура, депозитен списък или акт. 



Чл. 4. За библиотечни документи, които са закупени без съставяне на 

първичен счетоводен документ, се изготвя акт (разписка), съдържащ данните по чл. 

6, както и имената/наименованието, адреса и други данни за продавача. 

Чл. 5. Библиотечните документи, постъпващи по депозит, се приемат по 

депозитни списъци, които се изготвят от Националната библиотека "Св. св. Кирил и 

Методий". Депозитните списъци придружават всяка пратка. 

Чл. 6. (1) Библиотечните документи, които постъпват чрез обмен и от дарение, 

се приемат с акт, който задължително съдържа: 

1. общия брой на документите; 

2. общата им стойност; 

3. основанието за придобиване. 

(2) Данните по ал. 1 се отразяват в списъка, приложен към акта, представляващ 

неразделна част от него. 

(3) За библиотеки с фонд над 300 хиляди регистрационни единици списъкът не 

е задължителен. 

(4) За всички постъпили на едно и също основание библиотечни документи се 

съставя отделен акт в два екземпляра - по един за счетоводството и за библиотеката. 

На актовете се поставят поредни номера, започващи всяка календарна година от 

номер едно. 

(5) В акта за приемане на дарения се отбелязват името и адресът за дарителя. 

Актът за дарение се съставя в три екземпляра, подписва се от дарителя или от 

упълномощено от него лице. Дарителят получава един екземпляр от акта. 

(6) Актът по ал. 1 се съставя от тричленна комисия, в която се включват 

длъжностни лица и счетоводител, определени със заповед от директора на 

библиотеката, съответно на ръководителя на организацията, към която 

библиотеката принадлежи. 

Чл. 7. (1) Библиотечните документи се приемат и регистрират от библиотекар. 

(2) Регистрацията се извършва, като на гърба на първичния счетоводен 

документ библиотекарят вписва номера, който документът получава в Книгата за 

движение на библиотечния фонд, и инвентарния номер на библиотечния документ, 

подписва се и се предава в счетоводството. 

Чл. 8. Библиотечните документи, предназначени за: 

1. подръчните фондове в отделните звена за обслужване в библиотеката 

(заемна за дома, читални, детски и други специализирани отдели, филиали, летни 

читални, подвижни библиотеки и библиотечни пунктове), се получават от 

библиотекарите по списък, в който се вписват инвентарните номера на документите 



и датата на получаването; списъкът се подписва от библиотекаря, който получава 

библиотечните документи; 

2. самостоятелни библиотеки, включени в мрежа за централизирано 

комплектуване, се получават от ръководителя на звеното за централизирано 

комплектуване; на гърба на първичния счетоводен документ ръководителят на 

звеното за централизирано комплектуване вписва номера, който документът 

получава по обща регистрация, и се подписва. 

Чл. 9. (1) Когато библиотечни документи постъпват безвъзмездно в 

библиотеката или са без отбелязана цена, стойността им се определя по пазарни 

цени. 

(2) Определянето на пазарните цени на постъпващите библиотечни документи 

се извършва от комисия, назначена със заповед на директора на библиотеката или 

на ръководителя на организацията, към която библиотеката принадлежи. 

Чл. 10. (1) Ръкописи или други непубликувани документи, редки и ценни 

издания се оценяват от комисия, определена със заповед на директора на 

библиотеката, съответно на ръководителя на организацията, към която 

библиотеката принадлежи. 

(2) В случай че комисията по ал. 1 установи, че документите притежават 

културна и научна стойност, предлага на ръководителя на библиотеката да ги 

предостави за идентификация като културни ценности на съответния по тематичен 

обхват държавен или регионален музей. 

Чл. 11. (1) Първичните счетоводни документи задължително съдържат данни 

за общия брой и общата стойност на постъпилите библиотечни документи, за 

автора, заглавието, тома (за периодичните издания - годината и броевете, включени 

в тома) и цената на всеки отделен документ. В тях се отбелязва датата на 

получаването и те се подписват от приемащия. 

(2) Когато във фактурата е записана търговска отстъпка и/или е начислен ДДС, 

цената на всеки библиотечен документ се преизчислява и с новообразуваната цена 

документът се завежда в инвентарната книга. 

(3) На основата на първичните счетоводни документи със стойността на 

приетите и инвентирани библиотечни документи се увеличава балансовата 

стойност на библиотечния фонд. 

Чл. 12. Всички придобити библиотечни документи при регистрация се 

подпечатват с правоъгълния печат на библиотеката. 

 

Раздел III. Регистриране на библиотечните документи 

Чл. 13. (1) Библиотечните документи се приемат и регистрират от библиотекар. 



(2) Регистрацията на библиотечните документи е обща и индивидуална, като 

общата се извършва чрез вписвания в Книгата за движение на библиотечния фонд, 

а индивидуалната - в инвентарна книга. 

(3) Книгата за движение на библиотечния фонд се води в отделни части по 

образци, както следва: 

1. част № 1 "Регистриране на постъпили книги, периодични издания и други 

материали" - по образец съгласно приложение № 1; 

2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2015 г., в сила от 06.02.2015 г.) част № 2 "Регистриране 

на отчислените книги, периодични издания и други материали" - по образец 

съгласно приложение № 2; 

3. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2015 г., в сила от 06.02.2015 г.) част № 3 "Резултати от 

движението на библиотечния фонд" - по образец съгласно приложение № 3. 

Чл. 14. (1) При общата регистрация постъпилите библиотечни документи се 

регистрират на партиди в Книгата за движение на библиотечния фонд - част № 1. 

Част № 1 от книгата се поддържа на електронен и/или хартиен носител. 

(2) В Книгата за движение на библиотечния фонд се вписват: 

1. датата и номерът на вписването; 

2. откъде и как са постъпили библиотечните документи; 

3. видът, номерът и датата на първичния счетоводен документ; 

4. общият брой на постъпилите библиотечни документи; 

5. колко от библиотечните документи са вписани в инвентарната книга и на 

каква стойност; 

6. от кой до кой номер библиотечните документи са регистрирани в 

инвентарната книга; 

7. сведения за броя на библиотечните документи, разпределени по вид, 

съдържание и език. 

Чл. 15. (1) Поредните номера на вписванията започват за всяка календарна 

година от номер едно. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2015 г., в сила от 06.02.2015 г.) В част 3 "Резултати от 

движението на библиотечния фонд" от Книгата за движение на библиотечния фонд 

въз основа на общо регистрираните документи се вписват броят и стойността на 

библиотечните документи, които са собственост на библиотеката. 

Чл. 16. (1) Индивидуалната регистрация е начин за инвентиране на всеки 

библиотечен документ в инвентарна книга, която се води по образец съгласно 

приложение № 4, поддържа се на хартиен и електронен носител и съдържа: 

1. дата на вписването; 

2. инвентарен номер; 

3. автор; 



4. заглавие; 

5. том; 

6. година на издаването; 

7. цена; 

8. номер и дата на вписването в Книгата за движение на библиотечния фонд; 

9. номер и дата на акта за отчисляване и сигнатура, показваща мястото във 

фонда. 

(2) Всеки отделен библиотечен документ носи съответен инвентарен номер. 

Инвентарните номера започват от номер едно и продължават до безкрайност. Въз 

основа на инвентирането се установява и контролира наличността на 

библиотечните документи. 

Чл. 17. (1) Инвентирането на отделните видове библиотечни документи може 

да се води в една или в повече инвентарни книги. 

(2) Не се допускат поправки, зачертавания и др. Когато е необходимо да се 

извърши поправка, новият текст се нанася в раздел забележки, с дата и подпис на 

библиотекаря. 

Чл. 18. (1) Периодични издания, които се съхраняват трайно съгласно режима 

за съхранение на периодичните издания в съответната библиотека, се регистрират 

общо и се инвентират. 

(2) Периодични издания, които се прочистват на определени интервали, не се 

регистрират общо и не се инвентират. Разходите за тяхното придобиване не влизат 

в стойността на библиотечния фонд. 

Чл. 19. Патенти, стандарти, фирмена литература, служебни издания, 

непубликувани материали, илюстровани картички не се остойностяват, регистрират 

се общо и не подлежат на инвентиране. 

Чл. 20. Библиотечните документи, придобити за нуждите на международния и 

вътрешния обмен, не се регистрират общо и не се инвентират. 

Чл. 21. За библиотечните документи по чл. 20 се води специална документация, 

която съдържа: 

1. дата и пореден номер на вписването; 

2. вид; 

3. номер и дата на първичния счетоводен документ; 

4. заглавие; 

5. единична цена; 

6. брой на екземплярите; 

7. обща стойност; 

8. адресат; 

9. номер и дата на писмото, и 

10. номер на пакета, с който са изпратени. 

Чл. 22. Приемането на библиотечни документи, които не подлежат на 

инвентиране, се удостоверява само с подписа на библиотекаря на гърба на 

първичния счетоводен документ. 



Чл. 23. Всички придобити библиотечни документи след регистрация се 

подпечатват с правоъгълния печат на библиотеката. 

Чл. 24. След приключване на регистрацията библиотечните документи, 

предназначени за: 

1. служебни нужди, се предават за ползване в звената на библиотеката или 

организацията, към която принадлежи библиотеката, като се получават срещу 

подпис от библиотекар или друго оправомощено длъжностно лице; 

2. подръчните фондове в отделните звена за обслужване в библиотеката 

(заемна за дома, читални, детски и други специализирани отдели, филиали, летни 

читални, подвижни библиотеки и библиотечни пунктове), се получават от 

библиотекарите по списък, в който се вписват инвентарните номера на документите 

и датата на получаването; списъкът се подписва от библиотекаря, който получава 

библиотечните документи; 

3. други библиотеки, включени в мрежа за централизирано комплектуване, се 

получават от ръководителя на звеното за централизирано комплектуване; на гърба 

на първичния счетоводен документ се вписва номерът, който документът получава 

по обща регистрация, и се поставя подпис. 

Чл. 25. Разноските за подвързия и реставрация на библиотечните документи, 

пощенските и транспортните разноски за доставянето им в библиотеката се 

изписват на разход и не се включват в стойността на библиотечния фонд. 

Чл. 26. (1) Книгата за движение на библиотечния фонд и инвентарната 

книга се съхраняват безсрочно и задължително на хартиен и на електронен 

носител. 

(2) Документите на хартиен носител се прошнуроват, номерират, 

подпечатват и заверяват с подписа на директора на библиотеката, съответно на 

ръководителя на организацията, към която принадлежи библиотеката. Документите 

на електронен носител се архивират в съответствие с разпоредбите на Закона за 

счетоводството. 

Чл. 27. На посочените в чл. 26 документи се прави опис, който се подпечатва и 

заверява от директора на библиотеката или ръководителя на организацията, към 

която е библиотеката. Описите се съхраняват безсрочно. 

Чл. 28. (1) Преписването на Книгата за движение на библиотечния фонд и на 

инвентарните книги и преинвентирането на библиотечните документи е забранено. 

(2) В изключителни случаи преписването и преинвентирането се допуска при 

наличие на експертно становище от органите по чл. 43 от Закона за обществените 

библиотеки въз основа на заповед на директора на библиотеката или на 

ръководителя на организацията, към която библиотеката принадлежи. 

 

Раздел IV. Прочистване на библиотечния фонд 

Чл. 29. Прочистването на библиотечния фонд е резултат от вторичен подбор и 

установяване на липсващи библиотечни документи. 

Чл. 30. Библиотечни документи се отчисляват от фонда, когато са: 

1. остарели по съдържание; 



2. налични много екземпляри от един библиотечен документ; 

3. неподходящи за профила на библиотеката; 

4. физически изхабени; 

5. повредени или невърнати от ползватели; 

6. констатирани като липсващи при инвентаризация; 

7. неизползваеми носители на информация - диапозитиви, грамофонни плочи, 

магнитни ленти, дискети, микроформи и др., които нямат статута на културна 

ценност; 

8. повредени или унищожени при стихийни бедствия, както и при кражба, 

документирана с протокол от органите на МВР. 

Чл. 31. Подборът на библиотечни документи включва библиотечни документи, 

които са: 

1. остарели по съдържание, не съответстват на функциите на библиотеката и 

не отговарят на: 

а) оценка на съдържанието (научна или практическо-приложна стойност); 

б) оценка на показателите за използване на документите; 

2. с ненужна екземплярност, която се извършва въз основа на оценката на 

показателите за използването им; при оценката на показателите за използването на 

библиотечните документи, предназначени за заемане за дома, се прилага критерият: 

документите да не са използвани нито веднъж през последните 4 - 5 години, а през 

последните 6 - 7 да са използвани не повече от 1 - 2 пъти; 

3. неподходящи за профила на библиотеката документи. 

Чл. 32. Не могат да бъдат прочиствани като остарели по съдържание 

документи, които библиотеките са длъжни да съхраняват по силата на своите 

основни задачи или архивни функции, научни трудове и библиотечни документи, 

притежаващи културна и научна стойност; старопечатни, редки и ценни издания, 

ръкописи и инкунаболи, документи с краеведско значение и др., както и такива с 

характеристики на културни ценности или идентифицирани като културни 

ценности. 

Чл. 33. Прочистването на периодичните издания се извършва на същите 

основания както при останалите библиотечни документи съгласно режима за 

съхранение, утвърден от директора на библиотеката или от ръководителя на 

организацията, към която функционира библиотеката. 

Чл. 34. Патентите се прочистват след изтичане на сроковете за тяхната 

валидност, а стандартите - след като бъдат заменени с нови или престанат да бъдат 

действащи. 

Чл. 35. (1) Отчисляването на библиотечни документи се извършва от комисия, 

назначена със заповед на директора на библиотеката, съответно на ръководителя на 

организацията, към която функционира библиотеката. В комисията задължително 

участват библиотекар и счетоводител. 

(2) Комисията съставя акт, в който се вписват общият брой и общата стойност 

на отчислените документи, причината и основанието за отчисляването. Към акта се 

прилага списък на отчислените документи, в който за всеки от тях се посочват 



автор, заглавие, том, година на издаване, инвентарен номер и стойност, отдел по 

класификационната схема. 

(3) В един акт се вписват библиотечни документи, отчислени само по една 

причина. Актовете се номерират, като започват всяка календарна година от номер 

едно. 

(4) Документите за отчисляването се съставят в два екземпляра - по един за 

счетоводството и за библиотеката, утвърждават се от директора на библиотеката 

или от ръководителя на организацията, към която функционира библиотеката. 

(5) Документите за отчисляването на библиотечни документи от библиотеки, 

включени в мрежи за централизирано комплектуване, се съставят с един брой 

повече от посочения в ал. 4, ако се извършва централизирано инвентиране. Този 

екземпляр остава в звеното за централизирано комплектуване. 

(6) Към акта в съответствие с причината и начина, по който се постъпва с 

отчислените библиотечни документи, се прилагат: 

1. документ (фактура или протокол) за предадени материали за вторични 

суровини; 

2. актове и списъци за безвъзмездно предаване на библиотечните документи на 

библиотеки или организации; 

3. констативни протоколи в случай на повреда, кражба, природни бедствия и 

др.; 

4. съдебна документация за заведено изпълнително дело и списък на номерата 

на изпълнителните листове; 

5. списък и касов ордер за продадени библиотечни документи. 

(7) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2015 г., в сила от 06.02.2015 г.) Данните за 

отчислените библиотечни документи се вписват в Книгата за движение на 

библиотечния фонд - част 2 "Регистриране на отчислените книги, периодични 

издания и други материали" по чл. 13, ал. 3, т. 2. В нея се вписват: 

1. датата и номерът на вписването; 

2. номерът и датата на акта за отчисляване; 

3. общият брой на отчислените библиотечни документи; 

4. колко от тях са вписани в инвентарната книга и на каква стойност; 

5. причината за отчисляване; 

6. сведения за броя на същите документи, разпределени по вид, съдържание и 

език. 

Чл. 36. Отчислените библиотечни документи, които са: 

1. остарели по съдържание, многоекземплярни и неподходящи за профила на 

библиотеката, се продават пряко от нея чрез организирани книжарници в 

структурата на библиотеката, предоставят се на антикварни магазини за продажба, 

безвъзмездно на организации, регистрирани в обществена полза, или на държавни и 

общински институции или за обмен с други библиотеки; 

2. физически изхабени, непродадени и непредадени на други библиотеки, се 

предават на вторични суровини. 



Чл. 37. По общия ред за бракуване на материални запаси се бракуват 

периодичните издания, които не се регистрират съгласно раздел III. 

Чл. 38. Получените средства от продажба на библиотечни документи се 

разходват само за закупуване на библиотечни документи. 

Чл. 39. Въз основа на акта за отчисляване в инвентарните книги на хартиен 

носител се зачертават с червен цвят инвентарните номера и цените на отчислените 

библиотечни документи, като се вписват номерът и датата на акта за отчисляване. В 

инвентарните книги на електронен носител се попълват съответните полета. 

Инвентарните номера и печатът на библиотеката в отчислените екземпляри се 

унищожават задължително с печат "отчислено". 

 

Раздел V. Инвентаризация 

Чл. 40. Инвентаризацията на библиотечните фондове се извършва, както 

следва: 

1. цялостна инвентаризация на колекциите от ръкописи, старопечатни книги, 

редки, ценни, справочни и краеведски издания - ежегодно; 

2. по репрезентативния метод ежегодно и на определен процент от 

библиотечния фонд: 

а) библиотеки с фонд до 50 000 - не по-малко от 10 процента; 

б) библиотеки с фонд от 50 000 до 200 000 - не по-малко от 5 процента; 

в) библиотеки с фонд над 200 000 - не по-малко от 2 процента. 

Чл. 41. (1) Част от установените при инвентаризацията липси, които са 

резултат на специфичните особености при използването на библиотечните 

документи, се признават за естествени загуби и се отчисляват на това основание, 

без да се търси отговорност на библиотекарите. 

(2) Допустимите размери на естествените загуби са: 

1. пет на хиляда библиотечни документи при фонд на свободен достъп до 50 

процента; 

2. десет на хиляда библиотечни документи при фонд на свободен достъп над 

50 процента. 

 

Раздел VI. Задължения и отговорности на ползвателите  

на библиотечните документи 

Чл. 42. (1) Отношенията между ползвателите и библиотеката се уреждат 

съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, когато 

библиотеката предостави на ползвателя библиотечен документ въз основа на заем 

за послужване съгласно чл. 243 - 249 от Закона за задълженията и договорите. 

(2) Условията на договора се определят в правила за обслужване на 

ползвателите на библиотеката, утвърдени от директора на библиотеката, съответно 

от ръководителя организацията, собственик на библиотеката. 

(3) Сключването на договора се установява с писмен документ или в 

електронен запис. В него се съдържат следните данни: име, бащино име, фамилно 

име, постоянен адрес и адрес по местоживеене, номер, дата и местоиздаване на 



личната карта, единен граждански номер; автор, заглавие и инвентарен номер на 

заетия библиотечен документ, дата на връщане на документа, подпис на читателя 

при получаването и подпис на библиотекаря при връщането на документа. 

(4) Редът, по който става заемането на библиотечен документ за дома или 

ползване на място, се определя от правилата по ал. 2. 

Чл. 43. (1) Всеки ползвател е длъжен: 

1. да се грижи за запазване на заетите библиотечни документи; 

2. да ги върне в определения срок, годни за ползване; 

3. да не преотстъпва ползването им на трети лица. 

(2) При невръщане в определения срок на заетите библиотечни документи 

библиотеката може да налага санкции под форма на парично обезщетение, 

регламентирани в правилата за обслужване на ползватели. 

Чл. 44. Когато ползвателят не върне заетите библиотечни документи, се 

прилагат разпоредбите на чл. 66 - 68 от Закона за обществените библиотеки и 

Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 45. Ръководителят на библиотеката или организацията, към която е 

библиотеката, може да прекрати действието на договора за заемане на библиотечни 

документи за определения срок, когато ползвателят не спазва изискванията на 

правилата за обслужване на ползвателите. 

Чл. 46. Ако има данни, че ползвателят е извършил престъпление спрямо 

библиотеката (кражби, палежи и др.), ръководството й уведомява специализираните 

органи, като им изпраща необходимата документация за възбуждане на наказателно 

преследване. 

 

Раздел VII. Задължения на библиотекарите за запазване 

на библиотечния фонд 

Чл. 47. (1) Директорът на библиотеката, съответно ръководителят на 

организацията, към която е библиотеката, утвърждава правила за обслужване на 

ползвателите. 

(2) Библиотекарите са длъжни да запознават ползвателите с правилата за 

обслужване на библиотеката, определящи задълженията им за опазване на 

библиотечните документи и санкциите за неизпълнението на тези задължения. 

Чл. 48. При нарушения от страна на ползвателите библиотекарят е длъжен да 

предприеме незабавно мерките, посочени в раздел VІ. 

Чл. 49. (1) Библиотекарят е длъжен да следи за: 

1. пълно и точно попълване, датиране и подписване на писмения или 

електронен документ (читателски картон, заемната бележка и др.); 

2. правилното ползване на библиотечните документи, като проверява и 

констатира състоянието им при предаване и приемане, а когато се отнася за 

документи, ползвани на "свободен достъп", да извършва проверки по време на 

работа с тях; 

3. спазването на сроковете за връщане на библиотечния документ и при 

забавяне да постъпи по реда, посочен в правилата за обслужване на библиотеката. 



(2) При автоматизирано обслужване библиотекарите са длъжни стриктно, 

вярно и точно да въведат необходимите данни, а при връщане на заетите 

библиотечни документи да се въведе по съответния начин информация, че са 

приети обратно в библиотеката. 

Чл. 50. (1) Библиотекарите са длъжни да установят специален режим за 

ползване и за репродуциране само в библиотеката на: 

1. редки и ценни библиотечни документи (ръкописи, архивни материали, 

инкунабули, старопечатни издания, редки публикации и справочни издания, 

периодични издания с научна стойност и др.); 

2. библиотечни документи, получени по междубиблиотечно и международно 

междубиблиотечно заемане; 

3. документи с краеведско значение. 

(2) Библиотекарите са длъжни да вземат всички необходими мерки и да 

предприемат всякакви действия за запазване на библиотечните фондове от кражби, 

пожари, наводнения и други. 

Чл. 51. Библиотекарят е материално отговорно лице и носи имуществена 

отговорност за липсите, установени при инвентаризация, ако комисията по 

инвентаризация констатира, че той има персонална вина за това, и ако направи 

предложение за възстановяване на липсващите документи. 

Чл. 52. Библиотекарят заплаща установените липси при инвентаризация, 

надхвърлящи предвидените от тази наредба нормативи за естествени загуби, по 

цени на библиотечните документи от инвентарните книги, актуализирани чрез 

преоценка, ревалоризация и деноминация. 

Чл. 53. Комисията по инвентаризация предлага кои от установените липси 

трябва да се отчислят като естествени загуби и кои да бъдат възстановени от 

библиотекаря. 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. "Ползвател" е всеки получател на библиотечни услуги, предоставени от 

обществените библиотеки. 

2. "Библиотечни документи" е съвкупност от документи по смисъла на § 1, т. 4 

от допълнителната разпоредба на Закона за обществените библиотеки, собственост 

на обществена библиотека. 

3. "Свободен достъп" е прекият достъп на ползвателите до част от 

библиотечните колекции. 

4. "Междубиблиотечно заемане" е заемане на библиотечни документи, при 

което се създава взаимоотношение между библиотеки, аналогично на 

взаимоотношението библиотека - читател. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 2. Данните, необходими за извършването на общата и индивидуалната 

регистрация на библиотечни документи, се осигуряват при използването на 

автоматизирани системи. 



§ 3. Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и библиотеките, 

които са собственици или управляват специални видове колекции (ръкописи, 

старопечатни книги и архиви), разработват допълнителни вътрешни нормативни 

актове за тяхното управление и ползване. 

§ 4. Библиотечната документация е съобразена с действащите Български 

държавни стандарти. 

§ 5. Тази наредбата се издава на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за 

обществените библиотеки. 

 

Заключителни разпоредби 

Към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/ 2014 г. За 

съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд 

(Обн. - ДВ, бр. 10 от 2015 г., в сила от 06. 02. 2015 г.) 

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

 

 

 

 

  

 

СТАНДАРТ 

за библиотечно - информационно обслужване 

 
I. Общи положения 

1. Този стандарт определя условия за дейност на обществените библиотеки и 

включва: 

а) показатели за регионалните, общинските и читалищните библиотеки. 

б) индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в 

регионалните, общинските и читалищните библиотеки. 

в) показатели и индикатори за Националната библиотека "Св. св. Кирил и 

Методий". 

2. Показателите и индикаторите въвеждат изискванията към характеристиките 

на определянето, функционирането, ползването и оценката на 

библиотечноинформационното обслужване в обществените библиотеки. 

3. Целите на настоящия стандарт са: 

а) осигуряване правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до 

библиотечно-информационно обслужване; 

б) осигуряване на минимум ресурси за библиотеките, за да могат да 

изпълняват функциите, определени в Закона за обществените библиотеки; 



в) измерване и оценка на количеството и качеството на 

библиотечноинформационното обслужване; 

г) съпоставимост на резултатите на българските библиотеки в международен 

аспект. 

4. Министерството на културата: 

а) осъществява ежегодно мониторинг на изпълнението на стандарта чрез 

измерване на индикаторите с цел извършване на оценка и сравнителни анализи за 

ефективността на библиотечната дейност; 

б) на основата на извършените оценки и сравнителни анализи по т. 4. 1, 

изготвя доклад за период от 3 години за прилагането на стандарта. Докладът се 

представя на Националния съвет по библиотечно дело за даване на оценка по чл. 48, 

т. 6 от Закона за обществените библиотеки; 

в) актуализира стандарта на базата на резултатите от изпълнението за 3- 

годишния период и препоръките на Националния съвет по библиотечно дело. 

 

ІI. Показатели за регионални, общински и читалищни библиотеки 

5. Демографски условия за откриване на обществена библиотека. 

5.1. Нова библиотека се открива в населени места с не по-малко от 1 000 

жители. 

5.2. Регионалните и общинските библиотеки при доказана необходимост могат 

да откриват филиали на всеки 10 000 жители, ако на територията, на която 

осъществяват дейност, не функционира друга, покриваща условията на стандарта, 

обществена библиотека. 

5.3. Труднодостъпни и населени места с по-малко от 500 жители, в които не 

функционира обществена библиотека, се обслужват чрез подвижни форми на 

библиотечно обслужване от съответната регионална библиотека. 

5.4. В областните градове функциите на общински библиотеки по смисъла на 

чл. 33, ал. 1. от Закона за обществените библиотеки се изпълняват от съответните 

регионални библиотеки. 

6. Квалифициран персонал. 

6.1. За общини с население: 

а) до 5 000 жители, се осигурява минимум 1 щатна бройка на 1000 жители; 

б) над 5 000 жители, се осигурява минимум 1 щатна бройка на всеки 2 500 

жители, при условията на нормална продължителност на работното време. 

6.2. За регионалните библиотеки – се осигуряват, освен щатните бройки, 

посочени в т. 6. 1, допълнително 2 щатни бройки за изпълнение на функциите по чл. 

27, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за обществените библиотеки. 

6.3. За общински библиотеки – се осигурява, освен щатните бройки, посочени 

в т. 6.1 допълнително 1 щатна бройка за изпълнение на функциите по чл. 33, ал. 1, т. 

5 от  Закона за обществените библиотеки. 

6.4. В случаите, когато са налице фактори, като: разположение на 

библиотеката в повече от една сграда, по-голям брой помещения и липса на 



функционални връзки между тях, числеността на персонала се определя, като се 

вземат предвид и конкретните условия и индикаторите по раздел ІІІ. 

7. Работно време. 

7.1. Работното време на библиотеката е времето, през което библиотеката е 

отворена за предоставяне на услуги за ползвателите. 

7.2. Работното време се определя по начин, който да отговаря на нуждите на 

преимуществената част от жителите на населеното място. 

7.3. Работното време се посочва в правилника за устройството и дейността 

на библиотеката, с начален и краен час, различаващи се от установените за 

страната. 
7.4. Работното време се обявява на видно място на входа на библиотеката. 

7.5. Работното време за ползватели за: 

а) регионални библиотеки, е не по-малко от 50 часа седмично; 

б) общински библиотеки, е не по-малко от 44 часа седмично; 

в) читалищни библиотеки за населени места, с население: 

 до 1 000 жители е не по-малко от 20 часа седмично; 

 над 1 000 жители е не по-малко от 40 часа седмично; 

г) филиал на библиотека, се определя с правилника за устройството и 

дейността на библиотеката, към която е създаден. 

8. Показатели за библиотечен фонд. 

8. 1. Обществената библиотека притежава минимум библиотечен фонд с обем 

3000 регистрационни библиотечни единици. 

8. 2. Комплектуването на нови непериодични библиотечни документи се 

извършва ритмично през цялата година. Броят на новите библиотечни документи, 

които трябва да се комплектуват през календарната година, трябва да нараства до 

0,15 единици на жител за календарна година през първия 3-годишен период от 

влизане в сила на стандарта, с начална стойност 0,10 единици. 

8. 3. При откриване на нова библиотека през първите три години се набавят не 

по-малко от 2 библиотечни документа на жител. 

8. 4. Справочните издания трябва да съставляват не по-малко от 10% от 

новонабавените библиотечни документи. 

8. 5. Всяка библиотека осигурява годишен абонамент за периодични издания 

както следва: 

а) в населено място с население до 1 000 жители - не по-малко от 3 заглавия; 

б) в населено място с население до 10 000 жители – не по-малко от 10 заглавия; 

в) в населено място с население над 10 000 жители – не по-малко от 10 

заглавия на всеки 10 000 жители. 

9. Минимум материална и техническа осигуреност. 

9. 1. Броят на компютъризираните работни места (крм), свързани с Интернет за 

ползватели, се определя в зависимост от броя на жителите на населеното място: 

а) до 1 000 жители – 1 крм; 

б) от 1 000 до 5 000 жители – минимум 3 крм; 

в) от 5 000 до 10 000 жители – минимум 5 крм; 



г) от 10 000 до 30 000 жители – минимум 8 крм; 

д) над 30 000 жители – по 0,3 крм на 1 000 жители. 

9. 2. Места за ползватели: 

а) за населени места до 1 000 жители – не по-малко от 5 места; 

б) за населени места от 1 000 до 10 000 жители – не по-малко от 20 места; 

в) за населени места с население над 10 000 жители – не по-малко от 30 места. 

9. 3. Площта на едно място за ползвател е 4 кв.м. 

9. 4. Площта за едно компютърно работно място е минимум 3 кв.м. 

9. 5. Осигурен минимален брой компютърни работни места за библиотечния 

персонал: 

а) читалищни библиотеки - 1 крм за всяка щатна бройка при нормална 

продължителност на работното време; 

б) общински библиотеки – 1 крм за всяка щатна бройка при нормална 

продължителност на работното време; 

в) регионални библиотеки – 1 крм за всяка щатна бройка при нормална 

продължителност на работното време; 

10. Минимум библиотечни услуги. 

10.1. Основни библиотечни услуги: 

а) ползване на библиотечни документи на място в библиотеката и заемането 

им за ползването им у дома. 

б) свободен достъп до не по-малко от 60% от библиотечния фонд. 

в) предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация, с 

оказване на експертна помощ и консултации при използване на библиотеката и 

търсенето на информация. 

г) достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет 

достъп за образователни, социални и научни цели. 

10. 2. Във връзка с основните библиотечни услуги по 10.1 обществените  

библиотеки предоставят: 

а) обучение на ползвателите за ползване на библиотеката и 

библиотечноинформационните услуги, на съвременните информационни 

технологии и Интернет; 

б) достъп до културни и образователни събития и други дейности, 

организирани от библиотеката. 

 

II. Индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в 

регионалните, общинските и читалищните библиотеки 

11. Индикаторите за измерване ефективността на библиотечната дейност в 

регионалните, общинските и читалищните библиотеки са: 

а) обхватност на населението за ползватели на библиотеката; 

б) книгоосигуреност на жител; 

в) брой посещения (виртуални и физически) в библиотеката на жител, 

включително без да са абонати на библиотеката, на организирани културни събития, 

обучения и други инициативи; 



г) брой заемания на жител; 

д) обръщаемост; 

е) читаемост; 

ж) процент удовлетворени читателски търсения и процент откази; 

з) брой културни и други библиотечни събития за година; 

и) брой участия на персонала в квалификационни форми за година; 

й) брой участия в регионални, национални и международни проекти за година; 

к) брой ползватели обслужвани от щатен библиотекар. 

 

IV. Показатели и индикатори за 

Националната библиотека” Св. Св. Кирил и Методий” 

12. Изграждане на колекциите. 

12.1. Показатели: 

а) набавени библиотечни документи от 50 000 -55 000 броя библиотечни 

документи годишно 

б) абонамент на периодични издания от 2 000 до 2 500 броя заглавия годишно 

12.2. Индикатори: 

а) брой придобити документи в Архив на българската книжнина - 100% от 

получените по депозит документи; 

б) брой придобити документи в специалните колекции - до 200 документа 

годишно 

в) процент от фонда на придобити периодични издания - от 12 до 14% в 

регистрационни единици; 

г) процент на новите записи в националната библиография - 100% от 

получените по депозит документи; 

13. Каталогизация. 

13.1. Показатели: 

а) брой записи в библиографските бази данни - от 22 000 до 30 000 броя записи 

годишно 

13.2. Индикатори: 

а) средното време за обработка на документи в базите данни - от 30 до 50 мин. 

на документ 

б) средното време за аналитична обработка на документите в базите - от 20 до 

30 мин. На статия 

14. Достъп. 

14.1. Показатели: 

а) Регистрирани читатели - до 12 000 броя годишно 

б) Работното време на Национална библиотека – не по-малко от 55 часа 

седмично; 

14.2. Индикатори 

а) посещения и процент на виртуални посещения - до 300 000 броя , от които 

50 % виртуални посещения 

15. Използване. 



15.1. Показатели 

а) ползвани (заети) библиотечни документи, вкл. междубиблиотечно заемане - 

до 350 000 

регистрационни единици годишно; 

15.2. Индикатори 

а) процент откази - до 1 % от заетите библиотечни документи; 

16. Дигитализация. 

16.1. Показатели. 

а) дигитализирани копия - от 45 000 до 50 000 брой копия годишно 

16.2. Индикатори. 

а) брой на заглавията на дигитализирани документи на 1000 заглавия в 

определените специални колекции, обекти на книжовното наследство - - от 1,3 до 

1,5 броя 

17. Услуги. 

17.1. Показатели 

а) брой информационни продукти (справки и др.) - от 140- 160 продукта 

годишно 

б) брой информационни услуги - 8 500 броя годишно; 

в) брой информационни единици, в т. ч. и информационните услуги - от 7000 

до 8 000 информационни единици; 

17.2. Индикатори. 

а) време за изпълнение на информационна услуга - от 1 до 10 часа за 

информационна услуга 

18. Опазване. 

18.1. Показатели 

а) реставрирани и консервирани библиотечни документи -1 специалист- 

реставратор- 1 700 листа годишно; 

18.2. Индикатори. 

а) процент материали, които се нуждаят от опазване - до 0,3% ежегодно, от 

определения за опазване фонд; 

б) процент на документи, съхранявани в подходящи условия -- до 1% от фонда 

годишно 

19. Управление. 

19. 1. Показатели: 

а) изложби и друга културна дейност - до 60 броя годишно; 

19. 2. Индикатори. 

а) промоциране на културното наследство - от 10 до 15 мерки (изложби, 

печатни и електронни издания;представяне в уебсайтове, представяния в медии, 

кампании и др.) 

б) предприети мерки, вкл. дигитализиране за запазване на националното 

наследство 

- консервиране и реставриране; 

- усъвършенстване на условията за правилно съхраняване; 



- функциониране на дигитална библиотека и др. 

в) национални и международни ангажименти на библиотеката 

- участие в международни организации; 

- участие в национални и международни проекти и програми; 

- двустранно и многостранно международно сътрудничество. 

20. Научна дейност. 

20. 1. Показатели: 

а) научна дейност - до 40 бр. научни изследвания годишно 

20. 2. Индикатори: 

а) брой издадени научни и научно - приложни издания и публикации - от 40 до 

50 броя публикации годишно 

21. Издания. 

21. 1. Индикатор - до 20 броя издания годишно 

22. Потенциал за развитие. 

22. 1. Индикатори: 

а) брой на часовете за обучение на персонала - минимум 8 часа, максимум 20 

часа на служител годишно; 

б) процент от персонала, ангажиран в националното и международното 

сътрудничество и в проекти - от 20 до 25%; 

в) процент от персонала, зает с научна и научно-приложна дейност - до 12 %; 

г) процент на приходите на библиотеката, получени от услуги - от 55 до 60 %; 

д) ангажименти и сътрудничество в рамките на националната мрежа - основен 

ангажимент по смисъла на чл. 42, ал. 1-5 от Закона за обществените библиотеки. 

 

Допълнителна разпоредба 

§ 1. По смисъла на този стандарт: 

1. „показатели” са количествените характеристики на минималните 

изисквания за набавени библиотечни документи, персонал, компютърни работни 

места, места за ползватели и др.; 

2. „индикатори” са съотношенията, измерващи ефективността от вложените 

ресурси и получените резултати; 

3. „подвижни форми на библиотечно обслужване” са мобилните форми за 

предоставянето на част от библиотечния фонд за ползване чрез библиобуси или по 

друг начин в населени места, в които няма библиотеки или техни филиали. 

4. „издания” са книги, аудиовизуални материали, електронни публикации и 

други формати; 

5. „нормална продължителност на работното време” е понятието, 

определено съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда. 

6. „обръщаемост” е индикаторът, който показва динамиката на библиотечния 

фонд (брой заети библиотечни документи, разделен на размера на библиотечния 

фонд); 



7. „читаемост” е индикаторът, който показва колко броя библиотечни 

документи е използвал един читател; 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 2. (1) Функциониращи библиотеки, които към влизането в сила на настоящия 

стандарт не отговарят на показателя по т. 5. 1, запазват дейността си. 

(2) Библиотеките по ал. 1 са длъжни да приведат дейността си с изискванията 

на настоящия стандарт в 3-годишен срок от влизането му в сила. 

(3) Данните за изпълнение на показателя по точка 5. 1 са данните, 

предоставени от Националния статистически институт. 

§ 3. Стандартът за библиотечно-информационно обслужване се прилага 

съобразно параметрите на Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната финансова година. 

§ 4. Настоящият стандарт влиза в сила и става задължителен от датата на 

утвърждаването му със заповед на министъра на културата 

 

 

 

 

 

 
 

 

Методически указания и препоръки относно извънредните 

епидемични обстановки и за преодоляване на последиците от 

тях 

 за обществените библиотеки 

във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки 
 

Посещенията на обществените библиотеки се организират при спазване на 

нормативната уредба в областта на библиотечното дело и при спазване на 

действащите противоепидемични мерки.  

За създаване на добра организация на дейността при действието на 

противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки: 

 

 



I. Защита на служителите 

1. Правилата за работа и указанията трябва да се актуализират, за да отговарят на 

изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на 

здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби 

на Закона за здравето и обявената с решение на Министерския съвет извънредна 

епидемична обстановка и за преодоляване на последиците, въведените от директора 

на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ)  противоепидемични мерки на 

територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и 

общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки. 

2. Да се ограничи достъпът на потребители до всички части на библиотеката, като 

се обособят отделни места за заемане и връщане на заетата литература. 

3. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки 

в работните помещения: 

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен от Министъра на 

здравеопазването; 

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри 

респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други); 

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на 

сапун и вода и дезинфектант; 

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между 

лицата от минимум 1,5 м.; 

- осигуряване на лични предпазни средства за персонала в зависимост от 

спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за 

лице, шлем, ръкавици и др.). 

5. При непосредствено обслужване на потребители, изискващо разстояние 

по-малко от 1,5 м., е задължително използването на защитна маска за лице или 

предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна 

маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от 

стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция. 

 

II. Обособяване на части за обслужване на потребителите 

1. Директорите на обществени библиотеки следва да изготвят Правила за 

обслужване на читателите в периода на действие на противоепидемичните мерки, 

съгласно възможностите и начина на обслужване за всяка отделна библиотека. 

Правилата следва да се поставят на видно място в зоната на обслужване и да бъдат 

публикувани на интернет страницата на библиотеката. Да бъде посочено изрично, 

че правилата се прилагат на територията на библиотеката и нейните филиали.  



2. Следва да се укаже в правилата за обслужване какъв е максималният брой 

посетители, които могат да присъстват едновременно в едно помещение за 

обслужване в библиотеката при спазване на изискването за физическа дистанция 

(минимум 1,5 м.). Следва да се създаде организация за контрол на входа, с цел 

недопускане струпване на хора и спазване на дистанция. 

3. Читалните зали и залите за свободен достъп, могат да бъдат отворени при заетост 

на местата до 30% от общия им капацитет. Следва да се преустанови достъпът до 

компютрите, предназначени за читатели. 

4. Следва да се инструктира библиотечния персонал как да се процедира с 

потребителите, които не желаят да спазват правилата. 

5. Следва да се обособят зони за обслужване, където връщането и заемането на 

литература да става при спазване на противоепидемичните мерки.  

6. Да не се допуска ползването на климатични инсталации в зоните за 

посещения. 

7. На потребителите да се укаже по подходящ начин (чрез табели или чрез 

информация, вкл. публикувана на интернет страницата, или по друг подходящ 

начин), че следва да влизат в библиотеката със задължителните лични 

предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, 

покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват 

съгласно препоръките в приложенията от заповедите на министъра на 

здравеопазването), при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция 

(минимум 1,5 м.) и след дезинфекция на ръцете.  

8. Дезинфекция на ръцете е задължителна при връщане и заемане на литература. 

9. Когато книгите бъдат върнати, следва да се държат под карантина в продължение 

на 72 часа (периодът е предложен от Световната здравна организация), след 

което книгите могат да се подреждат отново на стелажите. 

10. Допуска се, според квадратурата на помещението, заетост на местата в 

съответното помещение не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече 

от 1 човек на 4 кв. м.  

11. Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на библиотеката.  

 



III. Ползване на електронни каталози 

1. При възможност, заявяването на желаната за заемане литература да става 

посредством електронните каталози на библиотеките, чрез предварителна заявка 

и поръчка по утвърден ред. По този начин когато читателят отиде в библиотеката, 

книгите, които иска да заеме, ще бъдат приготвени съгласно неговата 

предварителна заявка, с което ще се избегне събирането на хора и изчакване пред 

библиотеката.  

2. Да се запази възможността за онлайн информационно обслужване при 

постъпили запитвания на посочените от библиотеката електронни адреси. 

 

  Препоръчително е използването на дезинфектанти за повърхности под 

формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфектантите трябва да са 

разрешени за дезинфекция на повърхности, като следва да се има предвид, че 

дезинфекционният ефект се постига само при стриктно спазване на указанията на 

производителя за употреба. 

 Малки повърхности могат да се третират както по описаните начини, така 

и да се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се събират и 

изхвърлят по безопасен начин. 

 Повече информация за дезинфекция на повърхности и ръце може да бъде 

намерена на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни 

билести.10  

 За дезинфекция следва да се използват само дезинфектанти (биоциди), 

които имат издадени разрешения по реда на националното, респ. европейско 

законодателство. Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните 

изисквания, поддържа на интернет страницата си регистър на биоцидите, за които 

има издадено разрешение за предоставяне на пазара. 

 Подробни препоръки за подготвяне на работното място за COVID-19 са 

публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването11:  

 Предвид специфичните условия в различните обекти, изборът на 

                                                             
10 https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-

08032020&lang=bg. 
11 https:// www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-

koronavirus-2019-ncov/. 



подходящи средства за извършване на дезинфекция, периодичността на 

извършването ѝ, специфичните изисквания към служителите и посетителите, следва 

да са съобразени с конкретните условия: напр. според вероятността от струпване на 

хора на определени места може посетителите да се информират по подходящ начин 

за спазване на физическа дистанция в съответните помещения и сгради. 
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