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ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ В 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” – ВАРНА 

 

 

На основание на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна, приета с Решение 

на Обс No 2452-2(44) / 05.06.2013 г., Приложение 1 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна, т. III, 3. и Приложение 2 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна, т. 11.6, допълнено в Раздел “Библиотеки” - 

Регионална библиотека ”Пенчо Славейков” гр. Варна с Решение на  

Обс No 3438-12(40) / 04.04.2006 г. 

 

 

 I. ТАКСА ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ НА НОСИТЕЛ: 

 

• за 12 месеца          - 10.00 лв. 

       - за пенсионери         - 4.00 лв. 

       - за деца          - 5.00 лв. 

 

• за 6 месеца          - 6.00 лв. 

     - за пенсионери         - 2.00 лв. 

       - за деца          - 3.00 лв. 

 

•   за  1 месец          - 4.00 лв. 

 - за пенсионери         - 2.00 лв. 

      - за деца          - 2.00 лв. 

 

•   еднодневна  карта         - 1.00 лв. 

 

Забележки: 

 1.Издаване на читателска карта става след представяне на документ за 

самоличност; 

 2. Лицата с медицински документ за инвалидност получават безплатна 

читателска карта; 

 3. При издаване на читателска карта на първото дете от семейство с 2 и 

повече деца, останалите деца от същото семейство - читатели на библиотеката 

получават безплатна читателска карта; 
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     II. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ: 

  

 • Библиографски справки 

  - писмена справка с преглеждане на библиографски източници след 

1990 год.    

                    изпълнение – до 3 работни дни     - 10.00 лв. 

  

  - писмена справка с преглеждане на библиографски източници преди 

1990 год.    

                    изпълнение – от 5 до 10 работни дни    - 15.00 лв. 

 

 

забележка:  

 1.  В цената на  справките е включена разпечатката. 

 

 

 III. ТАКСИ ЗА МЗ И ММЗ: 

 

 • заявка на библиотечни материали от друга библиотека в страната - 2.00 лв. 

 • заявка за библиотечни материали от библиотека в чужбина     - 5.00 лв. 

 

Забележка:  

 Читателят поема пощенските разходи и таксите на библиотеките, които 

предоставят материалите. 

 

 

 

 IV. КОПИРНИ УСЛУГИ, РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПРИНТЕР И 

СКАНИРАНЕ: 

 

 • Копиране 

 • Едностранно копиране A4     -  0.08 лв./стр. 

 • Едностранно копиране A4 – репродукции -  0.15 лв./стр. 

 • Двустранно копиране  A4    -  0.15 лв./стр. 

 • Едностранно копиране A3    -  0.20 лв./стр. 

 • Едностранно копиране A3 – репродукции -  0.30 лв./стр. 

 • Двустранно копиране  A3    -  0.30 лв./стр. 
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 • Разпечатка на принтер А4: 

 • черно-бяло       -  0.20 лв./стр. 

 • цветно        -  1.20 лв./стр. 

 

 • Сканиране 

 • Цветно сканиране до А4 (изх. формат .jpg)     - 0.50 лв./стр. (файл) 

 • Цветно сканиране до А4 (изх. формат .tiff)     - 1.00 лв./стр. (файл) 

 

 • Черно-бяло сканиране до А3 на графика    - 1.00 лв./ стр. (файл) 

 • Черно-бяло сканиране до А3   

  на книга/периодично издание (изх. формат .pdf)   - 2.00 лв./стр. 

       

 

 • Заснимане с фотоапарат (изх. формат .jpg)     - 0.50 лв./кадър 

 • запис върху CD-ROM на библиотеката      - 1.00 лв. 

 

Забележка:   

 Срокът на изпълнение се определя според спецификата на заявката. 

 

 

 

 V. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА БИБЛИОТЕКАТА: 

  

ОТДЕЛ "ИЗКУСТВО" 

 • Ползване на специализирани технически средства в аудиозалата  - 2.00 

лв. на час  

 

 

 

 VI. ГЛОБИ ЗА ПРЕСРОЧЕНО ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕТИТЕ    

 БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 • закъснение до 6 месеца  -  0.75 лв. за всеки месец 

 • закъснение над 6 месеца   -  читателят губи правото да заема  

       литература за дома в срок от  6 месеца 
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 VIII. ГЛОБИ ЗА ИЗГУБЕНИ КНИГИ: 

 

• Глобата за изгубена библиотечна книга се определя по нейната 

съвременна пазарна цена. Върху нея се прилагат изискванията на 

Наредбата за запазване на библиотечните фондове. 

• За физическо увреждане на книги читателят плаща обезщетение в 

размер на стойността на повредата (подвързията) - 5.00 лв. 

 

 

 

 IX. ДРУГИ УСЛУГИ  

 

  Преотстъпване на библиотечни документи за изложби извън Регионална 

библиотека "Пенчо Славейков" – Варна – цена по договаряне, съобразно 

спецификата и режима на съхранение на  библиотечните документи. 
  


