
Проект! 
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Шумен  
 
 
§1. Създава се нов чл. 47г „Такси на специализирани библиотечни услуги, събирани в РБ 
„Ст. Чилингиров” по чл. 52 от ЗОБ: 
 
а. Писмена библиографска информация:   
1.писмена библиографска справка с хронологичен обхват:   
 - до 20 години      5.00 лв.  
           - над 20 години      10.00 лв.  
2. тиражирани библиографски справки       3.00 лв.  
3. краеведски информационни списъци      0.10 лв. за библиографски запис  
 
б. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина /междубиблиотечна заемна 
служва и маждународно библиотечно заемане/:  доставка на библиотечни документи от и до 
друга библиотека – 2.00 лв.+ тарифата на съответната библиотека + пощенски разходи; 
 
в. Информационни услуги:   
1. достъп до външни мрежови ресурси и бази данни 1.00 лв./1 час  
2. ползване на компютър      1.00 лв./1 час  
 
г. Копиране на библиотечни документи:   
1. А4 черно-бяло  0.06 лв.  едностранно  0.12 лв.   двустранно    
2. А4 на цветен лист   0.12 лв.  
3. А4 на цв. картон  0.18 лв.  
4. А3 черно-бяло   0.12 лв.   едностранно  0.24 лв.   двустранно  
5. А4 цветно                          1.50 лв.   едностранно  3.00 лв.   двустранно  
6. А3 цветно    2.50 лв.   едностранно  
7. копие върху хартиен или електронен носител на периодични издания до 1944 г.: 0.50 лв. за 1 
стр. или 1 кадър 
8. копие от оригинал от колекциите Старопечатни, редки и ценни издания, архивни документи, 
включително и със собствена техника  2.00 лв./бр.   
9.  при наличие на фототипно издание или репроформа - копие се прави от тях.” 
 
 
§2. В чл. 50 се създава се нова т. 51 „Цени на услуги, предоставени от Регионална 
библиотека „Стилиян Чилингиров: 
 
а. Библиотечно обслужване 
1.1. Абонаментна читателска карта за една година /работещи/  10.00 лв. 
Преференции:  

1.2. Студенти - редовно обучение (20% намаление)     8.00 лв. 

1.3. Ученици, пенсионери и безработни (40% намаление)    6.00 лв. 

1.4. Инвалиди, ветерани от войната, сираци, пенсионери над 75 г.,  
деца от социални домове       безплатно 
1.5. Регистрация на студенти или ученици (групи над 10 човека - 50% намаление)    
                      5.00 лв. 

1.6. Еднодневен пропуск за читалните       2.00 лв. 

1.7. Седмичен пропуск за читалните       4.00 лв. 



1.8. Дубликат на загубена абонаментна читателска карта    2.00 лв. 

1.9. Читатели до 14 г. в Детски отдел (60% намаление)       4.00 лв. 

1.10. Читатели до 14 г. в ДО с повече от едно дете в семейството     
        абонамент само за 1 дете 
1.11. Регистрация на група ученици до 14 год. в ДО (над 10 човека - 70% намаление)  
            3.00 лв. 

1.12. Регистрация на група първокласници в ДО (над 10 човека – 80% намаление)   
             2.00 лв. 
 
б. Принтиране на библиотечни документи   
1. черно-бяло    0.20 лв./А4   
2.  цветно     1.50 лв./А4  
 
в. Сканиране на библиотечни документи   
1. (формат А4)   0.50 лв./стр.  
2. (формат А3)   1.00 лв./стр.  
 
г. Ламиниране:   
1. до А6     0.30 лв. 
2. до А5     0.60 лв. 
3. до А4     0.80 лв. 
 
д. Подвързия – телбод:             до 20 листа   1.00 лв. 
 
е. Подвързия – спирала:   
1.  до 100 л.    1.50 лв. 
2.  до 200 л.    2.50 лв. 
 
ж. Прехвърляне информация от:   
1.  CD, DVD   2.00 лв. 
2. аудиокасета   3.00 лв. 
3. грамофонна плоча:  
- цяла     5.00 лв.  
- части   1.00 лв. за 1 track (песен) 
4. VHS   7.00 лв./час 
  
з. Записване информация върху: 
1. CD     2.00 лв.   
2. USB флаш   1.00 лв.   
 
и. Предпечатна подготовка - набор на текст   
1. за 1 страница гладък български       0.50 лв.    
2. за 1 страница текст с формули и графики     0.80 лв.   
3. за 1 страница гладък текст на чужд език     1.50 лв.   
4. за 1 страница гладък текст на чужд език, таблици и графики  1.80 лв.   
5. за 1 страница нанасяне на корекции       0.15 лв.   
 
й. Графичен дизайн - от А5/А3 – 10.00 лв. за час 
 
к. Изработване на визитки:   
1. 100 бр. черно-бели   12.00 лв.  
2. 100 бр. цветни    18.00 лв. 
 
л. Предпечат – формати:  
1.   За 1 стр., до формат А5 (15x21 см) – черно-бяло   0.50 лв.   
2.  За 1 стр., до формат А5 (15x21 см) – 1 цвят       0.70 лв.   



3.  За 1 стр., до формат А5 (15x21 см) – пълноцветно     1.50 лв.   
4.   За 1 стр., до формат А4 (21x30 см) – черно-бяло      1.00 лв.   
5.  За 1 стр., до формат А4 (21x30 см) – 1 цвят       1.40 лв.   
6.   За 1 стр., до формат А4 (21x30 см) – пълноцветно     3.00 лв.   
7.   За 1 стр., до формат А3 (30x42 см) – черно-бяло      2.00 лв.   
8.   За 1 стр., до формат А3 (30x42 см) – 1 цвят       2.80 лв.   
9.  За 1 стр., до формат А3 (30x42 см) – пълноцветно    6.00 лв.   
 

м. Ползване на библиотечните пространства и оборудване за организиране на културни 
инициативи и други събития от външни организации и лица : 

1. Ползване на библиотечни пространства 

1.1. Фоайе ІІ етаж  50.00 лв./час или предоставяне на нови книги на същата левова 
равностойност 

 1.2. Заседателна зала, Изложбена зала, Обучителен център  40.00 лв./час или предоставяне на 
нови книги на същата левова равностойност 

2. Ползване на оборудване и техническо обезпечаване 

2.1. озвучаване   30.00 лв./час  

2.2. екран               20.00 лв./час  

2.3. мултимедия              50.00 лв./час 

2.4. компютър    5.00 лв./час 

2.5. плазмен дисплей   5.00 лв./час 

2.6. фотоуслуги   10.00 лв./час”. 

 
§3. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 
влиза в сила в деня на публикуването й в местен ежедневник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МОТИВИ 
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Шумен  
 
 

С Решение № 546 по протокол № 29 от 29.01.2010 г. на Общински съвет – 
Шумен  е определил размера на таксите за предоставяне на библиотечни услуги за 
2010г., като е  приел  Приложение 1 към същото решение: „Такси за предоставяне 
на библиотечни услуги”. 

В Община Шумен е постъпила докладна записка рег. № 93-00-130 от 
02.02.2015г. от Росица Добрева – и.д. директор на Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров” – Шумен.  

Видно от докладната записка на свое заседание Дирекционния съвет на РБ 
„Стилиян Чилингиров” по протокол № 22 от 07.11.2014 г. е взел решение да бъде 
внесено за гласуване от Общински съвет – Шумен предложение за определяне на 
такси за въвеждане на нови библиотечни услуги, които в резултат на добро 
техническо обезпечение и квалифициран персонал могат да бъдат предоставяни. 
Въпреки финансовите затруднения и увеличените цени и разходи за поддръжка на 
материалната база на таксите от 2010 г. не са променяни.  

С оглед на това, че се предоставят специализирани библиотечни услуги по 
смисъла на чл.52 от Закона за обществените библиотеки и други услуги, които се 
предлагат в информационния център на РБ, услуги предлагани в дигитално студио, 
включително и ползване на библиотечни пространства и оборудване за 
организиране на културни инициативи и други събития от външни организации е 
необходимо да бъде допълнена Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. 

Предлагането на тези специализирани библиотечни услуги става възможно, 
благодарение на усъвършенстване на информационно-компютърните технологии в 
библиотеката, наличието на обучени и висококвалифицирани специалисти. То е 
мотивирано от търсенето на все по-голямо разнообразие от справочно-
информационни услуги, които библиотеките като съвременни информационни 
центрове трябва да предоставят на своите потребители и  необходимостта от 
създаване на условия за финансово и технологично обезпечаване на библиотечните 
процеси. 

Дирекционният съвет е предложил и да се актуализират цените за ползването 
на библиотечните пространства от външни организации и лица, както следва: за 
фоайе ІІ ет. – 50 лв; за изложбена зала, заседателна зала и обучителен център- 40 лв. 
Завишението на цената е на база повишените разходи за отопление, ел. енергия и 
поддръжка на техническото оборудване и се основава на направена калкулация на 
разходите за извършване на библиотечните дейности /съгл. Таблица1/. 

Изпълнявайки не само образователни и възпитателни, но и социални 
функции, библиотеката предлага като нова услуга: регистрация на група 
първокласници /10 лица/ с цена: 2 лв.  Предлага се намаление на абонаментните 
читателски карти за първокласници - 50% от стойността на индивидуалната детска 
абонаментна карта е с цел да се привлекат и приобщят към книгата и четенето 
нашите най-млади съграждани. 



В унисон с чл. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Шумен предлагаме на Вашето 
внимание калкулация на разходите без ДДС, които включват: разходи за работна 
заплата, материални и консумативи, управление и контрол, ел.енергия, вода, 
отопление, текуща поддръжка, разходи за развитие и усъвършенстване на услугите, 
софтуер, поддръжка на техника и ремонти, техническо обезпечаване изчислени на 
основата на разходите за кв.м./ден и час, съгласно Таблица 1 към настоящата 
докладна записка. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на 
Община Шумен на 03.02.2015 г. 

С Наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на предоставяни на 
физически и юридически лица, реда и срока за тяхното събиране на територията на 
Община Шумен.  

Целта на предлаганите изменения и допълнения е попълване на празноти в 
Наредбата, привеждане на текстовете в съответствие с целите и принципите на вече 
приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен, Закона за счетоводството и актовете по 
неговото прилагане, както и законосъобразно събиране на такси за предоставянето 
на административните услуги.  

Очакваните финансови резултати са следните: възстановяване на 
извършените разходи по предоставяне на съответните услуги и създаване на 
условия за разширяване обема от услуги и повишаване на тяхното качество и 
увеличаване на приходите на РБ „Стилиян Чилингиров” с 1000 лв. 
            За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства.  

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 
което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 
европейското право. 
 



Калкулация на разходите за извършване на специализирани библиотечни услуги
Таблица № 1

Услуга

Разходи за 

работна 

заплата

Разходи за 

материали и 

консумативи

Разход за 

управление и 

контрол

Непреки 

разходи (ел. 

енергия, газ, 

вода и др.)

Поддръжка 

сграда

Разходи за 

развитие и 

усъв. на усл.

Софтуер

Поддръжка на 

техника и 

ремонти

Технич. обезп.
Общо разходи 

/ ед. услуга

Писмена библиографска справка 

хронологичен обхват до 20 г.
3,6 0,2 0,05 0,1 0,025 0,1 0,6 0,025 0,3 5,00

Писмена библиографска справка 

хронологичен обхват над 20 г.
7,2 0,4 0,1 0,2 0,05 0,2 1,2 0,05 0,6 10,00

Тиражирани библиографски 

справки   1,7 0,2 0,05 0,1 0,025 0,1 0,6 0,025 0,2 3,00

Краеведски информационни 

списъци  0,07 0,004 0,001 0,0015 0,005 0,002 0,01 0,005 0,005 0,10

МЗС и ММЗС
0,6 0,02 0,02 0,5 0,6 0,06 0,2 2,00

Достъп до външни мрежови 

ресурси и бази данни 0,5 0,01 0,02 0,3 0,09 0,04 0,04 1,00

Ползване на компютър 
0,5 0,01 0,02 0,3 0,09 0,04 0,04 1,00

Принтиране черно-бяло А4
0,0015 0,02 0,1 0,02 0,03 0,03 0,20

Принтиране цветно А4
0,0015 0,38 0,1 0,02 0,5 0,5 1,50

Сканиране А4
0,0015 0,13 0,03 0,02 0,16 0,16 0,50

Сканиране А3
0,0015 0,26 0,06 0,04 0,32 0,32 1,00

Копиране А4 черно-бяло - 

едностранно 0,0015 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06

Копиране А4 черно-бяло - 

двустранно 0,0015 0,04 0,04 0,02 0,02 0,12



Копиране А4 цветен лист
0,0015 0,04 0,04 0,02 0,02 0,12

Копиране А4 цветен картон
0,0015 0,08 0,04 0,03 0,03 0,18

Копиране А3 черно-бяло - 

едностранно 0,0015 0,04 0,04 0,02 0,02 0,12

Копиране А3 черно-бяло - 

двустранно 0,0015 0,08 0,08 0,04 0,04 0,24

Копиране А4 цветно - 

едностранно 0,0015 0,38 0,1 0,02 0,5 0,5 1,50

Копиране А4 цветно - двустранно
0,0015 0,76 0,2 0,04 1 1 3,00

Копиране А3 цветно - 

едностранно 0,0015 0,71 0,2 0,04 0,8 0,75 2,50

Копие на ПИ издадени  до 1944 г. - 

в/у хартиен или е-носител 0,0015 0,13 0,03 0,02 0,16 0,16 0,50

Копие от оригинал от колекциите 

Старопечатни, редки и ценни 

издания, архивни документи, 

включително и със собствена 

техника 0,0015 0,52 0,12 0,08 0,64 0,64 2,00

Ламиниране до А6
0,0015 0,1 0,18 0,01 0,01 0,30

Ламиниране до А5
0,0015 0,2 0,36 0,02 0,02 0,60

Ламиниране до А4
0,0015 0,4 0,36 0,02 0,02 0,80

Подвързия - телбод до 20 л.
0,0015 0,4 0,2 0,2 0,2 1,00

Подвързия  - спирала до 100 л.
0,0015 0,9 0,2 0,2 0,2 1,50

Подвързия - спирала до 200 л.
0,0015 1,4 0,3 0,4 0,4 2,50

Прехвърляне на информация от 

CD, DVD 0,6 0,02 0,02 0,5 0,6 0,06 0,2 2,00



Прехвърляне на информация от 

аудиокасета 0,6 0,02 0,3 0,5 0,5 0,6 0,1 0,38 3,00

Прехвърляне на информация от 

грамофонна плоча - цяла 0,6 0,02 0,1 0,5 1,5 1,8 0,3 0,18 5,00

Прехвърляне на информация от 

грамофонна плоча - части 0,6 0,02 0,05 0,05 0,19 0,03 0,06 1,00

Прехвърляне на информация от 

VHS 0,6 0,02 0,05 0,05 4 1,8 0,3 0,18 7,00

Записване на информация върху 

CD, DVD 0,6 0,02 0,02 0,5 0,6 0,06 0,2 2,00

Записване на информация върху 

USB флаш 0,6 0,02 0,05 0,05 0,19 0,03 0,06 1,00

Набор на текст - за 1 стр. гладък 

текст на бълг. 0,0015 0,02 0,4 0,03 0,025 0,025 0,50

Набор на текст - за 1 стр. на бълг. 

ез. с формули и графики 0,0015 0,02 0,7 0,03 0,025 0,025 0,80

Набор на текст - за 1 стр. гладък 

текст на чужд ез. 0,0015 0,02 1,4 0,03 0,025 0,025 1,50

Набор на текст - за 1 стр. на чужд. 

ез. с формули и графики 0,0015 0,02 1,7 0,03 0,025 0,025 1,80

Предпечатна подг. за 1 страница 

нанасяне на корекции  0,0015 0,002 0,1 0,02 0,03 0,15

Графичен дизайн - А5/А3
1 0,1 4 4 0,45 0,45 10,00

Израб. на визитки 100 бр./ч.б.
1 2 0,1 4 4 0,45 0,45 12,00

Израб. на визитки 100 бр./цв.
1 8 0,1 4 4 0,45 0,45 18,00

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А5 - ч.б. 0,0015 0,02 0,4 0,03 0,025 0,025 0,50

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А5 - 1 цвят 0,0015 0,02 0,6 0,03 0,025 0,025 0,70

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А5 - пълноцветно 0,0015 0,14 1,2 0,06 0,05 0,05 1,50



Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А4 - ч.б. 0,0015 0,04 0,8 0,06 0,05 0,05 1,00

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А4 - 1 цвят 0,0015 0,04 1,2 0,06 0,05 0,05 1,40

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А4 - пълноцветно 0,0015 0,28 2,4 0,12 0,1 0,1 3,00

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А3 - ч.б. 0,0015 0,08 1,6 0,12 0,1 0,1 2,00

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А3 - 1 цвят 0,0015 0,28 2,3 0,12 0,05 0,05 2,80

Предпечат - формати: за 1 стр. до 

А3 - пълноцветно 0,0015 0,56 4,8 0,24 0,2 0,2 6,00

Абонаментна читателска карта - 

работещи 0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 10,00

Абонаментна читателска карта - 

студенти ред. обуч.* 0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 8,00

Абонаментна читателска карта - 

ученици, пенсионери, 

безработни*
0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 6,00

Абонаментна читателска карта - 

инвалиди, ветерани от войната, 

сираци, пенсионери над 75 г., 

деца от социални домове*

0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 0,00

Регистрация на студенти или 

ученици (групи над 10 човека) * 0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 5,00

Еднодневен пропуск за читалните
0,6 0,1 0,7 0,6 2,00

Седмичен пропуск за читалните
0,6 0,1 0,7 0,6 1 1 4,00

Дубликат на загубена 

абонаментна читателска карта 0,6 0,1 0,7 0,6 2,00

Абонаментна читателска карта - 

на читатели до 14 г. в ДО* 0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 4,00



Абонаментна читателска карта - 

на читатели до 14 г. в ДО с повече 

от едно дете в семейството*
0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 0,00

Регистрация на група ученици до 

14 г. в ДО (над 10 човека)* 0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 3,00

Регистрация на група 

първокласници в ДО (над 10 

човека)* 0,6 4 0,7 0,2 0,1 0,2 2 1 1,2 2,00

Ползване на библ. зали и 

оборудване от външни лица - 

Фоайе II етаж 7 5 3 15 10 5 5 50,00

Ползване на библ. зали и 

оборудване от външни лица - 

Заседателна зала, Изложбена 

зала, Обучителен център 3 4 3 10 10 5 5 40,00

Ползване на библ. зали и 

оборудване от външни лица - 

озвучаване 7 5 10 8 30,00

Ползване на библ. зали и 

оборудване от външни лица - 

екран 2 5 10 3 20,00

Ползване на библ. зали и 

оборудване от външни лица - 

мултимедия 7 10 10 12 11 50,00

Ползване на библ. зали и 

оборудване от външни лица - 

компютър 1 2 2 5,00

Ползване на библ. зали и 

оборудване от външни лица - 

плазмен дисплей 1 2 2 5,00

* Вж Приложение 1 


