
 

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали 

                                                                                      Утвърждавам: 

                                                                              Директор: 

                                                /Уляна Ганева / 

 

ЦЕНОРАЗПИС 

на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” 

 

                                               

Част I. ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ 

 

№ Наименование на услугата Ед. мярка Такса в лв. 

1. Предоставяне на писмена библиографска информация  

 1.1 Писмена тематична библиографска 

справка – според обхвата на преглед  

до  20 заглавия 

до  50 заглавия 

над 50 заглавия 

  5.00 

10.00 

15.00 

  1.2 Повторно ползване на изготвена 

библиографска справка 

 50% от 

първоначалната ѝ 

цена 

   1.3 Текущо информиране по заявка – 

включва информационни списъци с 

периодична библиографска информация 

/ включително анотиране/ от 

договорени между библиотеката и 

потребителя определен брой първични 

периодични източници по определена 

тема или проблем за минимален срок от 

един месец 

Информиране на 1 

потребител 

 20.00  

2. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина - 

/Междубиблиотечно заемане/ 

2.1 Доставка на библиотечни документи от 

друга библиотека 

1 заявка 2.00 + тарифата на 

съответната 

библиотека + 

пощенските 

разходи за 

доставката 

2.2 Предоставяне на библиотечен документ 

от фондовете на РБ „Н.Й.Вапцаров” на 

друга библиотека 

  

2.2.1 Доставка на оригинал 1 заявка 2.00 + пощенските 

разходи 

2.2.2 Доставка на копие / включително 

електронна доставка/ 

1 заявка 2.00 + цена на 

копие + 

пощенските 

разходи 

 



3. Копиране на документи от фонда на библиотеката 

3.1 Формат А4 – черно - бял   
3.1.1 текст едностранно 

двустранно 

0.10 

0.20 

3.1.2 изображения и графики едностранно 

двустранно 

0.30 

0.50 

3.2 Формат А3 – черно - бял   

3.2.1 текст едностранно 

двустранно 

0.20 

0.30 

3.2.2 изображения и графики едностранно 

двустранно 

0.80 

1.00 

4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни 

4.1 Ползване на платени електронни бази 

данни 

1 час 1.00 

 

1. Размерът на таксите за специализираните библиотечни услуги , предоставяни от 

Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” са регламентирани  в  Глава Втора, Раздел 

III, чл.52 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Кърджали,  приета с Решение №152 от 

протокол №8 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 26.07.2018 

г. 

2. Видовете специализирани библиотечни услуги са уредени в чл.52, ал.3 на Закона за 

обществените библиотеки 

. 

Част II. ТАКСИ ЗА ДРУГИ УСЛУГИ 

№ Наименование на услугата Ед. мярка Такса в 

лв. 

 Издаване на читателска карта срещу заплащане на абонаментна такса 

 

 Деца до 14 г. 12 месеца 2.00 

 Средношколци 12 месеца 3.00 

 Студенти 12 месеца 4.00 

 Пенсионери и безработни  12 месеца 2.00 

 Работещи 12 месеца 5.00 

 Едномесечен читателски  абонамент   1 месец 2.00 

 Еднодневен читателски  абонамент   1 ден 1.00 

Годишната читателската карта е валидна от датата на регистрация до същата дата 

на следващата година.           

Право на заемане на библиотечни документи за дома  дава читателска карта  за 12 

месеца. 

Месечната и еднодневна читателска карта  дават  право на заемане на библиотечни 

документи само в читалните зали на Библиотеката 

Абонаментна такса не се заплаща в следните случаи: 

      /1/ в  дни на отворените врати; 

     /2/ при колективни посещения /над 10 души/; 

    /3/  при второ и всяко следващо дете в семейството; 

   /4/   хора с увреждания или техните асистенти - срещу представяне на актуални документи от 

ТЕЛК. 

 



№    Наименование на услугата                                                     Ед. мярка                  Такса 

лв. 

1. Сканиране   

1.1 До формат А4 1 страница 0.10 

1.2 Формат А3 1 страница 0.20 

1.3 Запис на CD, DVD 1 брой 0.50+цена 

на 

носителя 

 2. Принтиране   

 2.1 Формат А4 - черно - бял   

 2.1.1 текст едностранно 

двустранно 

0.10 

0.15 

2.1.2 

 

изображения и графики 

 

едностранно 

двустранно 

0.80 

1.00 

2.2 Формат А3 – черно - бял   

2.2.1   текст едностранно 

двустранно 

0.20 

0.25 

2.2.2 изображения и графики 

 

едностранно 

двустранно 

1.20 

2.00 

2.3 Формат А4 - цветно   

2.3.1   текст едностранно 

двустранно 

1.20 

2.00 

2.3.2 изображения и графики 

 

едностранно 

двустранно 

2.50 

4.00 

2.4 Формат А3 - цветно   

2.4.1   текст едностранно 

 

3.50 

 

2.4.2 изображения и графики 

 

едностранно 

 

4.50 

 

3. Ламиниране   

 Формат А4  0.80 

 Формат А5  0.60 

 Формат А6  0.30 

4. Подвързване с пластмасова спирала   

 4.1 Формат А4 до  100  листа 1.50 

  над 100 листа 2.50 

5. Цифровизиране с цифров апарат на библиотеката   

5.1 Библиотечни документи, с изключение на 

подвързани периодични издания, издадени преди 

1955 г., или издания, чието копиране би повредило 

документа страница 

страница/ кадър 0.50 

5.2 Подвързани периодични издания, издадени преди 

1955 г., или издания, чието копиране би повредило 

документа 

страница/ кадър 0.80 

 

 

Таксите за други услуги са приети  на заседание на Дирекционния съвет на РБ 

„Н.Й.Вапцаров”  и  влизат  в сила от дата на утвърждаването им от Директора на 

библиотеката. 

                      



                                             Част III. САНКЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

1. За всеки невърнат в срок библиотечен документ се заплаща глоба в размер на 0,01лв. за 

всеки календарен ден закъснение. 

2. Глобата за изгубен или повреден библиотечен документ се формира съгласно  Закона за 

обществените библиотеки. 

Размерът на глобите е приет на заседание на Дирекционния съвет на РБ „Н.Й.Вапцаров“ 

и влиза в сила от дата на утвърждаването им от Директора на библиотеката. 


