
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Предложения  

за разпределение на разчетените допълнително средства в размер на 2,0 млн. 
лв. за прилагане на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване 

 

Цели: 

 Средствата по Стандарта за библиотечно-информационно обслужване СБИО са 
предназначени за всички обществени библиотеки, чиято дейност се извършва в рамките на ЗОБ,  
като  в основата  е  осигуряване на обществено ползване на документи и информация за всеки 
гражданин в страната. 
 

 В разпределението на средствата да бъдат  включени  критерии, свързани  през тази 
година с вида на библиотеката и броя на населението (подлежащо на обслужване). 

  
 Разпределят се средства само за библиотеки, регистрирани в Регистъра на обществените 

библиотеки в МК за 2021 г. 
 

Затруднения при разпределението: 
 
 НСИ  не отчита резултати от дейността на всички библиотеки в България от 2013 г. до 

сега, а само на 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 000 тома. Така на практика 
сме лишени от официална статистика за всички библиотеки в страната. 

 Регистърът на обществените библиотеки, поддържан от МК не позволява търсене в 
базата. 

 
 
 Предложения за 2022 г. 
 
Вариант №1 
 

 Брой  Коефициент 
Национална библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ 

1 1,35 / 27 000 лв. 

   
Регионални библиотеки  27  
в областни центрове с над 100 000 
ж. 

9 1,35 / 27 000лв. 

В областни центрове с до 100 000 ж. 18 1,25 / 25 000 лв. 
   
Общински/Градски  библиотеки 16 0,6 / 12 000 лв. 
   
Читалищни библиотеки   



в населени места 
с над 5 000 ж.  

Няма статистика/ така са били 
разпределяни средствата по 
старата програма 

0,20 

в населени места 
под 5 000 ж. 
 

Няма статистика/ така са били 
разпределяни средствата по 
старата програма  

0,05 

   
 
 
Вариант №2 
 

 Брой  Коефициент 
Национална библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ 

1 1,35 

   
Регионални библиотеки  27  
в областни центрове 
с над 100 000 ж.  

9 1,35 

в областни центрове  
от 50 000 – 100000 ж. 

13 1,25 

в областни центрове  
 под 50 000 ж. 

5 1,15 

   
Общински/Градски  библиотеки 16  
в градове с над 20 000 ж. 8 0,65 
в градове под 20 000 ж.  8 0,55 
   
Читалищни библиотеки   
в градове областни центрове 
 
 

Това са абсолютни неизвестни/ 
има много читалища, голяма 
част от тях без дейност или с 
минимална такава/ напр. в 
София е най-големия брой 
 

0,05 

в градове с жители от 10 до 30 000  
 

По статистика това са 41 града 
като в 9 от тях има градски 
библиотеки 

0,30 

в градове с жители  до 10 000  По статистика това са 186 
града, в които има поне по едно 
читалище, в голямата  си част с 
добре работещи библиотеки 

0,20 

в селата  Няма статистика 0,05 
 


