
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА  “ПЕТЪР  СТЪПОВ”  - 

ТЪРГОВИЩЕ 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 1 

Търговище,  2 януари 2018 г. 

 

На основание чл.52, ал.2 от Закона за обществените библиотеки, 

специализираните библиотечни услуги се предоставят 

възмездно.  

На основание решение по Протокол № 39 от  20.12.2017 г.   на 

Дирекционен съвет в Регионална библиотека „П. Стъпов”, Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Търговище  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

ЦЕНИ  НА  ВЪЗМЕЗДНИ  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  БИБЛИОТЕЧНИ  

УСЛУГИ в Библиотеката както следва: 

 

 
№ УСЛУГА ЦЕНА в лева 

 

 

 

1 

Изработване на писмена тематична библиографска 

справка: 

 по електронен път – 

- Регистрирани читатели 

- читатели, без регистрация в библиотеката 

 за преглеждане на източници девизу 

- списания, за годишно течение 

- вестници, за годишно течение 

Услугата се заплаща при подаване на поръчката 

 

 

- заплаща се 

разпечатката 

5,00 

 

2,00 

5,00 

 

2 

Копиране на част от библиотечен документ - за една 

страница: 

 формат А4 

 формат А3 

 

 

0,10 

0,20 

 

 3 

Възстановяване на разходи за документи, поръчвани и 

ползвани по междубиблиотечно заемане 

авансово заплащане 

на пощ. р-ди и 

библиотечни такси 

 

 Депозити:  



 

4 
 за отраслова л-ра, издание преди 2000 г. 

 за издания след 2000г. 

 за аудиовизуални библиотечни документи 

 

Забележка: Срокът за заемане на библиотечни 

документи срещу депозит е както следва : 

- книги                                          - 2 месеца 

- нотни издания                           - 3 месеца 

- видеокасети, CD и DVD           - 5 дни 

  минимално 15,00 

  пазарна цена 

  пазарна цена, но не 

по-малко от 10,00 лева 

 

 

 

5 

Обезщетения за повредени, загубени или невърнати от 

читатели библ. документи 

Съгласно чл.66, ал.1 

от Закона за 

обществените 

библиотеки  

 

 

6 

Използване на залите за небиблиотечни прояви за един 

час: 

- конферентна зала, зала фоайе,игротека, арт галерия и др.  

- ползване на озвучаване, мултимедия, пиано - за всяко от 

тях, по 

- мултимедиен проектор с интерактивна дъска 

- арт галерия, за изложби - на ден по 

 

 

             30,00 

             

             10,00 

             20,00 

               2,00  

7 Изработване на тематичен библиографски указател по договор 

8 Специализирани електронни библиотечни услуги: 

 специализирана справка от Интернет, с оформяне на 

текст  

 сканиране във  формат PDF или JPG на стр. А4 

 Разпечатка на принтер: (на бяла офсетна хартия 80 

гр/м2, предоставена от библиотеката) 

 – черно-бяла  

   със запълване до 20%  А4     

                          А3   

                   запълване над 20%           А4 

                                   A3   

 – цветно,  

            със запълване до 20%            А4     

                         А3    

    със запълване над 20% А4 

      А3 

 Сканиране на части от библ. Документи 

- Копие формат А2 – 250 dpi формат jpg, pdf  без 

обработка (до 10 копия) - поръчка: 

 обикновена – за три работни дни, на стр. 

 бърза – за един работен ден, на стр. 

 

 

     4,00 + разпечатка 

 

              0,50 

 

 

 

 0,20  

             0,40 

             0,50 

             1,00 

              

             0,80 

             1,60 

             1,80 

             3,00 

 

 

 

             0,70 

             1,30 

 



- Копие формат А3 – 250 dpi формат jpg, pdf  без 

обработка (до 10 копия) - поръчка: 

 обикновена – за три работни дни, на стр. 

 бърза – за един работен ден, на стр.  

- Копие формат А4 – 250 dpi; формат jpg, pdf без 

обработка (до 10 копия) - поръчка: 

 обикновена – за три работни дни, на стр. 

 бърза – за един работен ден, на стр. 

 обработка на файл /сканирано копие/, на стр. 

Копията на части от книги, албуми, справочници и др. 

са съобразени с чл. 24, Т. 9. от Закона за авторското 

право и сродните му права. 

 Копия на библиотечни документи от 

дигитализирани издания (до 10 копия), на стр. 

 Сканиране на изображение от библ. документ, 

снимка или картичка (без обработка) 

Забележка: При наличие на фототипно издание или репроформа 

се предоставя копие от тях. Копие от оригинала се разрешава по 

преценка на ръководителя на направление „Обслужване“, a 

цената е двойна 

Всички по-големи обеми се договарят, но не могат да 

надвишават сумата от единичната цена по броя 

страници. 

 

 

                0,30   

0,60  

 

 

 

                0,20  

0,30  

 

 

0,50  

 

 

 

0,10  

 

                0,20 

9 Извършване на презапис на част от музикално 

произведение, фонд на библиотеката с образователна или 

научна цел: 

- от / на – фонокасета, CD  

- от грамофонна плоча на електронен носител 

- изготвяне на компилация от различни 

библиотечни единици – на трак по 

 

 

 

2,00 

6,00  

 

1,00 

10 Административна услуга – регистрация и  издаване на 

читателска  карта :  

- ученици до 7 клас, включително 

- ученици от 8 до 12 клас и пенсионери 

- обща категория потребители  

- еднодневна чит. Карта 

- дубликат на изгубена карта 

 

 

1,00 

2,00 

5,00 

1,00 

2,00 

 

 

 

      ДИРЕКТОР: 

        /Росица Куцарова/ 


