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                              РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. К. ЯВОРОВ” 

                                                          гр. БУРГАС 

 

 

 

ВЪТРЕШЕНИ ПРАВИЛНА ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕЙО К. ЯВОРОВ” 

гр. БУРГАС 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда дейността, управлението, структурата и 

финансирането на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас, наричана в 

настоящото изложение Библиотека. 

Чл. 2. ал. 1. Библиотеката е регионален културен институт по смисъла на чл. 9 от 

Закона за закрила и развитие на културата и чл. 25 от Закона за обществените 

библиотеки. 

ал. 2. Библиотеката осъществява дейността си на територията на област 

Бургас; 

Чл. 3. Библиотеката е самостоятелно юридическо лице, вписано като културна 

организация в регистъра на Министерството на културата по чл. 14, ал. 4 от Закона за 

закрила и развитие на културата, с Удостоверение № 30/440//09. 03. 2009 г. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

 

чл. 4. Регионална библиотека „П. К. Яворов” гр. Бургас осъществява функции на 

основна библиотека в Бургаска област, като събира, съхранява, организира и 

предоставя за ползване библиотечно- библиографска информация, според чл. 27 ал. 1 и 

ал. 2 от Закона за обществените библиотеки, както следва: 

Чл. 5. (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. 6. Библиотеката извършва допълнителни дейности, включително и стопански, 

свързани с основните, и реализира получените допълнителни средства. 

 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕЙО 

К. ЯВОРОВ” гр. БУРГАС 

Чл. 7. Структурата на Библиотеката е разпределена според реализираните 

дейности, осъществявани в Библиотеката, които се организират в направления.  

Чл. 8. Дейностите, осъществявани в библиотеката, се организират в направления; 

Чл. 9. Библиотеката се ръководи от Директор, който има следните права и 

отговорности: 

1. Представлява библиотеката пред органите на държавната и местната власт, 

физически и юридически лица в страната и в чужбина; 

2. Издава заповеди, утвърждава документи, правилници, регламентиращи 

дейността на библиотеката и нейните структурни звена, нейния вътрешен ред и реда за 

ползване на услугите, длъжностни характеристики на служителите и други, свързани с 

управлението и организирането на работата в библиотеката. 

3. Утвърждава щатното разписание, назначава и освобождава библиотечния 

персонал в съответствие с Кодекса на труда; 

4. Съставя и управлява бюджета на библиотеката като второстепенен 

разпоредител с бюджет. Изработва и провежда финансова политика, осигуряваща 

приходи от различни източници, бюджет, собствени приходи, приходи от дарения, 

програми, проекти и др. 

5. Отговаря за провеждането на държавната политика в областта на 

библиотечно-информационното обслужване; 



6. Организира и контролира изготвянето на анализи, прогнози, и 

предложения за развитието на библиотечното дело в региона; 

7. Изготвя становища и подпомага разработването, съгласуването и 

актуализирането на нормативната база в областта на библиотечното дело; 

Участва в работата на национални и международни форуми по проблемите 

на библиотечно-информационното обслужване; 

9.  Координира разработването и контролира изпълнението на проекти и 

програми с местно и регионално значение; 

10. Осъществява контакти с други културни институти, неправителствени 

организации за реализиране на съвместни програми и проекти. Развива партньорските 

взаимоотношения с библиотеки от страната и чужбина; 

11. При отсъствие директорът се замества от заместник – директор. 

Чл. 10. Към Библиотеката се създават следните съвещателни органи: 

1. Обществен съвет, който включва видни общественици, изтъкнати 

културни дейци и представители на деловите кръгове. Има консултативно-съвещателни 

функции и правомощия; 

2. Дирекционен съвет, който е специализиран колективен съвещателен орган. 

В него влизат директорът на библиотеката, завеждащ отделите на функционалните 

звена и самостоятелни отдели; 

3. Специализиран съвет по комплектуване, определен със Заповед на 

Директора на библиотеката. 

 

ИМУЩЕСТВО НА БИБЛИОТЕКАТА 

 

Чл. 11. Имуществото на Регионална библиотека „П. К. Яворов” гр. Бургас се 

състои от: 

1. Недвижимо имущество, установено със следните нотариални актове: 

 Акт № 2964/ 31. 07. 2020 г. със седалище гр. Бургас, ул. „Средна гора” № 14 

 Акт № 4061/ 27. 05. 2005 г. със седалище гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” ОДЗ № 30 

2. Движимо имущество: библиотечен фонд, компютърна и аудио-визуална 

техника, копирна техника, стопански инвентар и др. дълготрайни материални активи 

Чл. 12. Отговорност за опазване на имуществото носят всички служители на 

Библиотеката. Степента на отговорност се определя от длъжностните характеристики. 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 

 

Чл. 13. Регионална библиотека „П. К. Яворов” гр. Бургас има самостоятелен 

бюджет по смисъла на чл. 61 от Закона за обществените библиотеки; 

Чл. 14. Регионалната библиотека се финансира от: 



1. Средства от бюджета на Министерството на културата за за основната 

дейност на Библиотеката; 

2. Допълнителни средства от държавния бюджет /община Бургас/, въз 

основа на нормативи за държавни дейности чрез бюджета; 

3. Дарения, спонсорство, меценатство и завещания; 

4. Сключени договори за проекти и програми; 

5. Международни фондове и програми; 

6. Собствени приходи – такси от реализирани платени услуги, съобразно 

изискванията, заложени в Закона за обществените библиотеки; 

7. Реализирани специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6 

от Закона за обществени библиотеки /ЗОБ/; 

 Предоставяне на писмена библиографска информация след 

реализирано плащане съобразно Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приети за 

съответната година; 

 Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; 

 Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина, 

съобразно правилата, касаещи МЗС и ММЗС; 

 Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни, находящи се на 

територията на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. Бургас; 

 Копиране/ сканиране на библиотечни документи
1
 от библиотечен 

служител, след реализирано плащане с техника на Библиотеката, съобразно Закона за 

авторските и сродни права. Не се позволява сканиране/ копиране на библиотечни 

документи от ползватели със собствени копирни средства. 

 Публикуване на издания. 

8. Други източници, установени със закон или с друг нормативен акт. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. Правилник за дейността на регионална библиотека се утвърждава на основание 

чл. 30 от Закона за обществените библиотеки и чл. 3 от Постановление №  153 на МС от 

28. 07. 2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и 

музеи; 

2. Във връзка с функцията на директора, съгласно чл. 7, ал. 2 от настоящия 

правилник се изработват и утвърждават Правилник за вътрешния ред, Правила за 

обслужване на потребителите и Правилници за дейността на съвещателните органи; 

 

                 УТВЪРЖДАВАМ: 

                Яна Кършийска  

                   Директор  

                                                           
1
 Библиотечните документи се сканират и копират на територията на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” гр. 

Бургас и с притежаваната от нея техника.  


