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 БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА 
АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 

 

 
 
 
 
 
ДО  
Г-Н КИРИЛ БИНЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НФ „КУЛТУРА”   
 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БИНЕВ,  
 

Днес, 18 февруари 2022 г., се проведе заседание на УС на ББИА, на което 
запознах членовете на УС с Вашето писмо. Членовете на УС, сред които много 
представители на обществените библиотеки (вкл. регионални библиотеки), познаваха 
вече Вашите аргументи и предложения. Като Ви благодарим за доверието, гласувахме 
единодушно в подкрепа на  справедливата кауза библиотеките да получат достойно 
финансиране за осъществяването на обществената услуга за равен достъп до 
информация на гражданите и да работят с дневния ред на Европейската обществена 
библиотека. 
            Представители на ББИА вече запознаха ресорния заместник-министър в 
Министерството на културата и няколко заинтересовани депутати с проблемите на 
библиотечния сектор и най-вече с механизма на финансирането на библиотеките. Във 
връзка с Бюджет 2022 изразихме мнение, че колегията е изненадана и обезпокоена от 
малкото увеличение на Единния разходен стандарт за субсидирана бройка в 
библиотеките, както и от несправедливото разпределение на средствата по Стандарта за 
библиотечно-информационно обслужване (трябва да Ви обърна внимание, че ние 
защитаваме интересите не само на регионалните библиотеки, но и на общинските 
библиотеки и на най-многобройните в мрежата – читалищните библиотеки). Обърнахме 
внимание на коренно променената ситуацията, в която работят днес библиотеките: 
изключително много голямо е увеличаването на разходите за издръжка – непосилни 
цени за електроенергия, отопление, поскъпване на всички стоки и услуги, необходими 
за нормалната работа в една библиотека; нарастване на разходите за възнаграждения по 
трудовите договори – веднъж при повишаване на минималната работна заплата и втори 
път при спазването на Допълнителното споразумение NoРД11-00-286/08.11.2021 г. към 
Браншовия колективен трудов договор, подписан на 18.12.2020 г.; ниско финансиране 
на дейностите по Стандарта за библиотечно-информационно обслужване. 

Ние получихме добър прием и разбиране в МК и затова поехме ангажимента да 
представим на МК наши предложения относно Бюджет 2022.  Получихме също така 
обещанието и уверението, че наши предложения, свързани с механизма на финансиране 
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на мрежата от обществени библиотеки, създаване на система от допълнителни, 
съпътстващи стандарти, ще бъдат обстойно разгледани при последващото приемане на 
бюджета през юли.   

Колегите от УС са на мнение, че по различни причини и най-вече за това, че не е 
сменен механизма на финансиране, всички посочени в сегашния протест искания на 
практика трудно ще могат да бъдат приети при утвърждаването на Бюджет 2022 (до 
юли). Затова ние имаме нагласата още отсега да започнем да работим по механизма на 
финансиране на мрежата от обществени библиотеки, чиято дейност е регламентирана в 
Закона за обществените библиотеки. Целта е да имаме готовност да предложим гъвкав 
механизъм на финансиране, диференциране и отчитане резултатите от дейността на 
всяка една библиотека. В тази работа изключително много се надяваме да ни 
подкрепите. 

Оставаме с надеждата, че това е само началото на нашата съвместна работа. 
 
 
 

С уважение, 
 

   
 

                                                                    Анета Дончева 
                                                                                            Председател на УС на ББИА 

 


