
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Предложения 

 

за разпределение на средства в размер на 2,0 млн. лв. за проекти по 
Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност” 

 

 Средствата по Програмата са предназначени за обществени библиотеки, чиято дейност 
се извършва в рамките на ЗОБ, като  се предвижда  изграждане на капацитет и надграждане на 
дейности. 
 
 В разпределението на средствата да бъдат включени  критерии, свързани с: 

 Вида на библиотека и броя на населението, което обслужва; 
 Наблюдаване на броя на:   
 придобити нови информационни източници за  годината; 
 ползватели на библиотеката/обхватност на населението за ползватели; 
 посещения (виртуални и физически) в библиотеката на жител, включително без да 

са абонати на библиотеката, на организирани културни събития, обучения и други 
инициативи;  

 заемания/брой заемания на жител;  
 културни и други библиотечни събития за година;  
 участия в регионални, национални и международни проекти за година;  
 ползватели обслужвани от щатен библиотекар; 
 участия на персонала в квалификационни форми за година. 

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

библиотеки в МК за 2021 г. 
 

Затруднения при реализиране на програмата: 

 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 

Обществените библиотеки могат да кандидатстват по едно от следните направления: 

Направление №1. Обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към 
книгата и четенето (закупуване на книги, периодични издания и други информационни 
ресурси). 

Направление №2. Технологично обновяване (покупка на компютри или друг вид технологично 
оборудване). 

 
 Допустим размер на средствата  
Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

до 27 000 лв. 

  
Регионални библиотеки   
в областни центрове 
с над 100 000 ж.  

до 27 000 лв. 

в областни центрове  
от 50 000 до 100000 ж. 

до 25 000 лв. 

в областни центрове  
 под 50 000 ж. 

до 23 000 лв. 

  
Общински/Градски  библиотеки  
в градове с над 20 000 ж. до 13 000 лв. 
в градове под 20 000 ж.  до 11 000 лв. 
  
Читалищни библиотеки  
в градове областни центрове 
 
 

до 1 500 лв. 

в градове с жители от 10 до 30 000  
 

до 7 000 лв. 

в градове с жители  до 10 000  до 5 000 лв. 

в селата (там където има библиотеки, 
регистрирани в Регистъра за 2021 г.) 

до 1 500 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант №2 
 
Направление №1. Обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към 
книгата и четенето (закупуване на книги, периодични издания и други информационни 
ресурси). 

Направление №2. Технологично обновяване  и технологично оборудване (само за 
Регионалните библиотеки) 

 
Средства по Направление №1. Обновяване на библиотечните колекции с цел 
насърчаване на интереса към книгата и четенето (закупуване на книги, периодични 
издания и други информационни ресурси). 
 
 Допустим размер на средствата  
Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

до 25 000 лв. 

  
Регионални библиотеки   
в областни центрове 
с над 100 000 ж.  

до 25 000 лв. 

в областни центрове  
от 50 000 до 100000 ж. 

до 23 000 лв. 

в областни центрове  
 под 50 000 ж. 

до 21 000 лв. 

  
Общински/Градски  библиотеки  
в градове с над 20 000 ж. до 12 000 лв. 
в градове под 20 000 ж.  
 

до 10 000 лв. 

  
Читалищни библиотеки  
в градове областни центрове 
 
 

до 1 500 лв. 

в градове с жители от 10 до 30 000  
 

до 7 000 лв. 

в градове с жители  до 10 000  до 5 000 лв. 

в селата (там където има библиотеки, 
регистрирани в Регистъра за 2021 г.) 

до 1 500 лв. 

Средства по Направление №2. Технологично обновяване (само за Регионалните 
библиотеки) 

 
Регионални библиотеки до 15% от общата сума в размер на  

300 000 лв. 
 
 



* При одобряване на основните параметри на Програмата ще работим и по изготвянето на   
подробни правила за условията и реда на реализиране на Програмата. 


