


2.  Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни, 
както  и  интернет  достъп  за  образователни,  социални и  научни 
цели.

  3. Предоставяне на писмена библиографска информация.
         4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни.

                   (4) Копиране на библиотечни документи.
              (5) Други услуги.

ЧАСТ ВТОРА
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД И БИБЛИОТЕЧНИТЕ 

КОЛЕКЦИИ В БИБЛИОТЕКАТА

Раздел първи
Регистрация на потребителите

       Чл. 4. Необходимият документ за ползване на услуги е читателската 
карта,  която  регламентира  отношенията  между  потребителите  и 
Библиотеката  съгласно  разпоредбите  на  Закона  за  задълженията  и 
договорите от чл. 243 до чл. 249.

       Чл. 5. (1) Регистрацията на потребителите и издаването на читателски 
карти се извършва на регистрационното гише. За получаване на читателска 
карта  е  необходимо  представяне  на  лична  карта  и  заплащане  на  такса, 
според утвърдения от Директора Ценоразпис на услугите в Библиотеката. 
(Приложение № 3)
                   (2) Читателската карта е лична и не се преотстъпва. 

       Чл. 6. (1) Читателските карти са постоянни и временни. Постоянните 
читателски  карти  се  издават  за  срок  от  една  календарна  година  (от  1 
януари  до  31  декември)  и  се  презаверяват  ежегодно  до  20  януари  на 
следващата година.
                   (2) Временните читателски карти са дневни и месечни. 
                   (3) Почетни читателски карти, които са безсрочни и безплатни,  
се издават с разрешение на Директора.
                   (4) На потребители, ползващи единствено фонда от изданията 
на ООН (Читалня № 9), се издават безплатни читателски карти. Тези карти 
не  дават  право  на  потребителите  да  ползват  другите  читални  в 
Библиотеката.
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       Чл. 7. На  потребители, които са обявили изгубена или открадната 
читателска карта, се издава нова съгласно чл. 5 (1) на тези Правила.

Забележка: При промяна на данните в личната карта, потребителят 
е длъжен да уведоми Библиотеката.

       Чл. 8. Едновременно с регистрирането си, потребителите се запознават 
чрез информационни материали с видовете услуги, които могат да получат 
в  Библиотеката,  с  мястото  и  реда  на  получаването  им,  както  и  със 
задълженията и отговорностите,  които поемат съгласно разпоредбите на 
тези Правила.

       Чл. 9.  (1) Посещенията на потребителите в Библиотеката стават срещу 
регистриране в пропусквателното устройство .
                   (2) Посещенията в Библиотеката на други посетитетли стават с  
контролен лист за  посетители  (Образец  № 3), издаден  от  служителя  на 
пропуска, който се връща при напускане на Библиотеката.

       Чл. 10. Не се разрешава внасянето на собствени книги в читалните 
зали.  Изключения се допускат  с  писмено разрешение (Образец № 1)  от 
ръководителя на Направление „Библиотечно обслужване“.

       Чл.  11. Потребителите могат  да  използват собствени лаптопи на 
оторизираните за целта места. 

       Чл.  12. Забранено  е  допускането в  сградата  на  Библиотеката  на 
потребители и  посетители  в  състояние  на  алкохолно  или  наркотично 
опиянение, със силно замърсено или неприлично облекло и с оръжие.

       Чл. 13. Ползването на гардероба в Библиотеката е задължително. 
Потребителят показва читателската си карта на служителя на гардероба и 
получава  от  него  „Контролен лист“  (Образец  № 2)  и  номер  за  място в 
съответната читална зала.

Забележка : 
1.  Потребители с  багажи,  за  чието съхранение  в  гардероба  няма  

условия, не се обслужват. Изключение правят музикалните инструменти 
на потребителите музиканти.

2.  Багажите на посетители, които са без читателска карта, не се  
приемат на гардероба.

3. Изостанали  или изгубени  вещи се  съхраняват в срок до 30 дни.  
Връщат се на притежателите им от служителя на пропуска.

4. За пари и ценности Библиотеката не носи отговорност.
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       Чл.  14. При напускане  на  Библиотеката  потребителят  връща на 
служителя на гардероба номера за мястото си в читалната зала и предава 
контролния си лист на пропуска.

Раздел втори
Заемане на библиотечни документи

       Чл. 15. (1) Библиотечни документи от основното книгохранилище се 
поръчват със заемна бележка (Образец № 4),  която урежда договорните 
отношения между Библиотеката и ползвателя.  Тя съдържа: име, бащино 
име  и  фамилия  на  ползвателя  и  сигнатура,  автор,  заглавие,  година  на 
издаване и том на търсения библиотечен документ. Заемната бележка се 
попълва точно и четливо от потребителя и се подава на заемното гише в 
каталожната зала. За изпълнение се приемат до три бележки на всеки 30 
минути (за книги и списания), а за вестници до две бележки на всеки 30 
минути. Срокът за изпълнение е до 30 минути.
                    (2)  Поръчки за библиотечни документи, които се съхраняват в 
книгохранилището в кв. „Изгрев“, се изпълняват един път месечно.
                    (3) Поръчки за библиотечни документи, които се съхраняват в 
книгохранилищата  извън  града,  се  изпълняват  през  м.  август  след 
попълване на заемна бележка, която се предава на заемното гише или в 
съответния отдел, от чийто фонд е документът.

       Чл.  16. Поръчаните  библиотечни  документи  се  предоставят  за 
ползване в читалната  зала,  за  която потребителят е  получил читателско 
място. Библиотеката разполага с  10 читални зали (Приложение № 1). 

       Чл. 17. В случаите, при които заявката за заемане на библиотечни 
документи не може да бъде изпълнена в установения срок,  на гърба на 
неизпълнената  заемна  бележка  се  вписва  причината  за  неизпълнението. 
Заемните бележки „за издирване“ се предават на служителя на заемното 
гише. Отговор за резултата от издирването се дава не по-късно от края на 
следващия работен ден.

       Чл. 18. (1) Потребителят предава картата си и попълнен контролен 
лист на дежурния библиотекар в читалнята. Библиотекарят нанася броя на 
заетите  документи  в  контролния  лист,  който  остава  у  потребителя,  и 
задържа заемните бележки на изпълнените документи и читателската карта 
в служебна картотека.
                   (2) Потребителят може да преотстъпва другиму ползването на 
заетите от него документи само със знанието на дежурния библиотекар.
                   (3) При ползването на библиотечни документи от фондовете на  
свободен достъп, потребителят трябва да запазва реда им.
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                  (4) Потребителят може да ползва – освен в читалнята, за която е 
издадена читателската  му карта,  и библиотечни документи от  фонда на 
свободен достъп в другите читални, само със знанието и съдействието на 
дежурния  библиотекар  в  съответната  читалня,  след  представяне  на 
контролен лист.
                   (5) Петнадесет минути преди края на работното време 
потребителят преустановява работата с библиотечните документи, предава 
ги лично на дежурния библиотекар и получава заверен контролен лист и 
читателската си карта.

       Чл.  19. Всеки  потребител има  право  да  запази  до  пет  тома  от 
поръчаните библиотечни документи за срок от три работни дни. След 
изтичането на тридневния срок (ако не са презаписани),  документите 
се връщат в книгохранилището.

       Чл. 20. Служителите на Библиотеката могат да ползват библиотечни 
документи,  притежавани  от  нея  съгласно  Инструкция  за  служебно 
ползване ( Приложение № 6).

       Чл. 21. Ползването на библиотечни документи извън сградата на 
Библиотеката  става  само  с  разрешение  на  Директора  с  приемателно-
предавателен протокол и по реда на Закона за културното наследство ( ДВ, 
бр. 19, 2009 г.) 

Раздел трети
Заемане на библиотечни документи от специалните колекции

       Чл.  22. (1)  Документите  от  специалните  колекции -  музикални, 
картографски,  графични,  официални  и  служебни  и  документи  по 
библиотекознание се поръчват в съответните специализирани читални. За 
изпълнение се приемат до три заглавия на всеки 30 минути със срок за 
изпълнение до 30 минути
                   (2) Документи от Архива на българските печатни и други 
видове  издания  се  ползват  само  с  разрешение  на  Директора  на 
Библиотеката.  Лицата,  желаещи да ползват  документи от тази колекция 
подават  писмено  Заявление  до  Директора  с  описание  на  целта  на 
използването на библиотечните документи. Заявките се изпълняват през м. 
август.
                   (3) Библиотеката обслужва с наличните в сбирката си 
автореферати на дисертации, които са депозирани (Чит. № 9). Ползването 
на дисертации се разрешава след попълване на Декларация по Образец 8.
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       Чл.  23. (1)  Документите  от  специалните  колекции  - архивни, 
ръкописни, редки и ценни документи се позват съгласно Закона за НАФ 
(ДВ, бр.57от 13.07.2007 г.) и Наредба за реда за използване на документите 
от Националния архивен фонд. (ДВ, бр.17 от 6.03.2009 г.) .
                   (2) Лицата, желаещи да ползват документи от тези колекции 
подават писмено Заявление до Директора на Библиотеката, което съдържа 
задължително:  трите  имена  на  потребителя,  адрес  и  подпис  на 
потребителя,  темата,  с  нейните  хронологични  граници  и  целта  на 
използването на библиотечните документи.
                   (3) Заявки за документите от тези колекции се приемат всеки  
делничен  ден  от  8.30  ч.  до  15.30  ч.  В  съботни  дни  не  се  изпълняват 
поръчки.
Потребителят може да поръчва за деня следния брой документи:

1. Книги  –  до  три  заглавия  на  всеки  30  минути.  Срокът  за 
изпълнение е 30 минути.

2. Ръкописи – до пет ръкописа. В събота не се ползуват ръкописи.
3. Архивни  документи  –  до  пет  архивни  единици.  Срокът  за 

изпълнение е до 24 часа.
4. Снимки – до петнадесет заявки. Срокът за изпълнение е до 24 

часа.

Раздел четвърти
Работно време

       Чл.  24.(1)  Работното  време (зимно и  лятно)  на  Библиотеката  се 
определя със Заповед на Директора два пъти в годината. 
                   (2) Работното време на отделните читални и службите, свързани 
с  работата  на  потребителите  е  посочено  в  Приложение  № 2  и  2а  към 
Правилата.
                   (2) Библиотеката не работи с потребители всеки последен 
вторник от месеца и от 1 до 31 август всяка година, поради извършване на 
проверка и пренареждане на фондовете.

Раздел пети
Задължения на потребителите

       Чл. 25. Потребителите и посетителите са задължени:
                   (1) Да се регистрират и да получат читателска карта. Ако вече 
са получили читателска карта те се регистрират само в пропусквателното 
устройство на Библиотеката.
                   (2)  Посетителите на различните отдели в Библиотеката да 
получат  контролен  лист  за  посещение  (Образец  № 3)  от  служителя  на 
пропуска. 
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                    (3) Да се осведомят за правата и отговорностите, които поемат 
като потребители на Библиотеката или като посетители за други услуги.
                   (4) Да бъдат обслужвани в различните звена на Библиотеката 
само срещу читателска карта.
                   (5) Да оставят личните си чанти и връхно облекло на гардероба  
и да получат контролен лист и номер за читателско място от служителите 
на гардероба.
                   (6) Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, 
точно  и  четливо  попълнени  заемни  бележки  (Образец  №  4).  Всички 
особености  на  търсените  от  тях  заглавия  да  изясняват  предварително с 
дежурния служител на справочното или заемното гише.
                   (7) Да ползват библиотечните документи само в сградата на 
библиотеката в  читалните  зали;  при  копирането  и  при  други  случаи 
изнасянето им да става  само с разрешение на дежурния служител,  след 
отбелязване в контролния лист.
                   (8) Да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, 
да не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да 
не късат  страници или части от страници, да не копират илюстрации и 
схеми,  да  не  водят  записки  на  лист,  поставен  върху  библиотечния 
документ.
                   (9) Да уведомяват дежурните библиотекари при констатиране  
на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи.
                   (10) Да не изваждат картички от каталозите и картотеките, да не 
късат надписите им, да не разместват чекмеджетата.
                   (11) Да спазват указанията за работа на автоматизираните 
работни места.  (Приложение № 4).
                   (12) Да освобождават ползваните от тях места в читалните зали 
при напускане на Библиотеката за повече от 30 минути.
                   (13) Да връщат ползваните от тях библиотечни документи 
лично на дежурния библиотекар.
          (14)Да  не  заснемат  със  собствена  снимачна  техника 
библиотечните документи.
                   (15) Да преустановяват работата с библиотечните документи и 
компютрите 15 минути преди края на работното време.
                   (16) Да пазят тишина в читалните зали и коридорите.
                   (17)  В читалните зали да  не използват  мобилната  си 
комуникационна техника. 
                   (18) Да не престояват безцелно в Библиотеката, да не влизат в 
книгохранилището  й,  да  не  се  движат  в  служебните  помещения  без 
разрешение.
                   (19) Пушенето в сградата на Библиотеката е забранено. 
                   (20) Да не внасят храни и чаши с напитки в читалните зали.
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                   (21) При напускане на Библиотеката да представят на 
служителя на пропуска заверен контролния си лист и да предоставят при 
поискване за проверка преносимите от тях вещи.

       Чл.  26. (1)  При  неспазване  на  Правилата  за  обслужване  на 
потребителите Директорът на Библиотеката налага санкциите, предвидени 
в  Закона  за  обществените  библиотеки  и  Наредба  №3 за  съхраняването, 
ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд чл. 45 и 
чл. 46 както следва:

1. Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния 
фонд, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. (Чл. 66. (1) от ЗОБ)

2. Когато  предмет  на  деянието  по  ал.  1  е  културна  ценност, 
наказанието е глоба от 500 до 2000 лв., ако деянието не съставлява 
престъпление. (Чл. 66. (2) от ЗОБ)

                         (2) Нарушенията се установяват с актове и се издават  
наказателни  постановления  от  Директора  на  Националната  библиотека 
(Чл. 68 (1) и (2) от ЗОБ)

               (3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и 
изпълнението на  наказателните  постановления  се  извършват  по реда  на 
Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 27.  (1) Директорът на Библиотеката може да отнемане правото 
на потребителя да ползва услугите на Библиотеката за определено време 
или завинаги според степента на нарушението.

                         (2) Кражбата на библиотечен документ се наказва с  
отнемане  на  читателската  карта  за  определен  срок  със  заповед  на 
Директора.         

       Чл. 28. Потребители и посетители, които с действията си уронват 
авторитета на Библиотеката и разпространяват неверни сведения за нея, не 
се допускат да ползват услугите й. Същите се лишават от читателска карта, 
ако  вече  имат  издадена  такава,  за  срок  от  шест  месеца  или  завинаги, 
съгласно чл. 27от тези Правила. 

       Чл.  29  При наличие на данни за  извършено от потребител или 
посетител престъпление, накърняващо обществения ред или имуществото 
на  Библиотеката,  тя  уведомява  следствените  органи,  като  им  дава 
наличната информация за възбуждане на наказателно производство.

       Чл. 30. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на 
Библиотеката, потребителите могат да уведомяват съответния ръководител 
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на  направление  или  заместник-директор.  За  неотстранените  нарушения 
потребителите информират Директора на Библиотеката.

Раздел шести
Задължения и отговорности  на служителите

       Чл. 31. Служителите са задължени:

                   (1) Служителите на пропуска:
1. Вежливо да посрещат и упътват потребителите и посетителите на 

Библиотеката.
2. Да изискват връщането на контролните листове  за посетители и на 

временните читателски карти, след изтичането на срока им за посещение в 
Библиотеката.

3.  Да  контролират  печатните  издания,  които  се  пренасят  през 
пропуска.  Да  не  допускат  изнасяне  на  библиотечни  документи  извън 
установения ред.

4.  Да  контролират  внасянето  и  изнасянето  на  записваща, 
размножаваща и снимачна апаратура.

5.  Да  не  допускат  в  Библиотеката  посетители  с  неподходящи 
поведение, облекло и багаж.
                   (2) Служителите на гишето за регистрация и информация:

1.  Да  поддържат  регистър  „Читатели”  с  обработени  лични  данни, 
съгласно Инструкция за водене на регистри за лични данни от 6.11.2006 г., 
на основание чл.23, ал.4 от ЗЗЛД.

2.  Да съдействат за запознаването на новите потребители с реда на 
ползване на библиотечните документи и услуги в Библиотеката, с правата 
и задълженията им.

3.  Да  извършват  първоначална  библиотечна  информация  на 
потребителите.
                   (3) Служителите на гардероба:

1. Да предават на потребителите срещу читателска карта гардеробен 
номер,  с  който  се  определя  читателското  място,  контролен  лист  и  да 
изискват предаването на гардеробния номер от напускащите Библиотеката 
потребители.

2.  Да  не  приемат  багаж,  за  чието  съхраняване  гардеробът  не  е 
подходящ.
                   (4) Служителите в книгохранилищата:

1. Да приемат пълно, точно и четливо попълнени заемни бележки.
2.  Да  спазват  установените  срокове  и  техника  на  изпълнение  на 

заемните бележки.
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3.  Да  не  предоставят  на  потребителите  библиотечни  документи  в 
лошо физическо състояние.

4.  Да  обясняват  на  потребителя  точно  и  изчерпателно  причините, 
поради  които  поръчаният  библиотечен  документ  не  може  да  бъде 
предоставен за ползване.

5.  Да  поддържат  реда  на  библиотечните  документи  в 
книгохранилищата и  да  спазват  установените режими на съхраняване  и 
опазване на фонда.
                    (5) Служителите в читалните зали:

1.  Своевременно  да  регистрират  заемането  и  освобождаването  на 
литературата от потребителите. 

2. Да оказват помощ на потребителите при работа с традиционните и 
електронните информационни ресурси и с фондовете на свободен достъп. 

3. Да следят за навременното изпълнение на заемните бележки.
4. Да не допускат изнасяне на библиотечни документи от читалните и 

преотстъпването им без тяхно разрешение.
5. Да се грижат за реда и тишината в читалните зали.

                   (6) Служителите в Информационния хол да упътват и  
информират  потребителите  при тяхната  работа  в  Библиотеката  и  да  им 
оказват  съдействие  при  работата  с  традиционните  и  електронните 
информационни ресурси.
                   (7)  Служителите от отделите, които извършват услуги, да 
извършват услугите съгласно установените изисквания и срокове.

       Чл. 32. При констатиране на нарушения на тези Правила служителите 
на Библиотеката са задължени да уведомят съответните ръководители на 
направления  и  заместник-директора  по  библиотечно  дело.  За 
неотстранените  нарушения  служителите  информират  Директора  на 
Библиотеката.

       Чл. 33.(1) Служител на Библиотекта, който не осигурява подходящи 
условия за опазване на документи и допусне те да се изгубят, повредят или 
унищожат, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. по смисъла на ЗОБ, Чл.67
                    (2) Служител на Библиотеката, който не спазва изискванията на 
настоящите Правила подлежи на административни наказания, определени 
в Правилата за вътрешния трудов ред.

ЧАСТ ТРЕТА
ДОСТАВКА НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ОТ СТРАНАТА И 

ЧУЖБИНА

       Чл. 34. (1) Услугата  „Междубиблиотечно заемане“ осигурява достъп 
до  фонда,  специалните  колекции  и  бази  данни  на  Библиотеката  на 

9



български и чуждестранни граждани, както и до библиотечните колекции и 
бази  данни  на  други  библиотеки,  съгласно  Закон  за  обществените 
библиотеки ( ДВ, бр.42, Чл.14, т.1.) 
                   (2) Редът на заемане и обхватът на заеманата литература се 
урежда според Правилник за междубиблиотечно заемане. (Приложение № 5 
и 5а).

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

       Чл. 35. Библиотеката  предоставя на потребителите си основни и 
специализирани услуги за образователни и научни цели. 
                   (1) Основни услуги:

1.Устни  библиографски  справки  /справки  за  уточняване  на 
библиографски данни в  традиционните каталози  и  картотеки,  както и  в 
електронния каталог; адресни справки /.

2. Устни фактографски справки
3.Консултантска помощ при осъществяването на достъп до електронни 

каталози, бази данни и Интернет ресурси.
                   (2)  Специализирани услуги в областта на социалните и 
хуманитарни науки:

1.Писмени  тематични  библиографски  справки,  справки  за  актуално 
състояние на нормативен акт, информационни бюлетини.

2.Тематични  справки  с  пълни  текстове  на  документи  от  външни 
мрежови ресурси и бази данни.

3.Справки  за  публикации  от  чужди  автори,  издадени  в  чужбина, 
свързани по съдържанието си с България, както и за преводни издания на 
български автори, издадени в чужбина.

а) пакети с документация
б) библиографско издирване с електронна доставка на документи
в) писмени фактографски справки
г) библиографски указатели
д) електронни пътеводители за: средства за търсене в Интернет, 
електронни  справочници,  електронни  текстове  на  свободен 
достъп,  електронни ресурси на свободен достъп по социални и 
хуманитарни науки.

 
       Чл. 36. На справочното гише и в специализираните отдели се дават 
отговори на потребителски въпроси, свързани със справки по каталозите и 
базите данни, библиографски уточнения по теми или отрасли на знанието; 
фактографски справки по справочниците, които Библиотеката притежава и 
др.
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Забележка:  За  изготвяне  на  писмена  библиографска  справка  се  
попълва специален формуляр по Образец №5. Заплащането се извършва на  
основание на Ценоразпис за услугите в библиотеката (Приложение № 3).

ЧАСТ ПЕТА
КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

       Чл. 37. (1) Всеки потребител може да получи копия (ксерокопия, 
дигитални копия), на документи от библиотечния фонд и колекциите на 
Библиотеката, съгласно чл. 24, ал.1, т.9 от Закона за авторското право, като 
попълва декларация по Образец № 6.
                       (2) Възможно е и копиране на части от книги, доставени по 
междубиблиотечно заемане за потребителите на Библиотеката. Копирането 
се извършва по реда, установен за библиотечните документи, собственост 
на Библиотеката, ако доставящата библиотека не е предявила определени 
условия.

Чл.  38. (1)  Библиотечните  документи  от  фонда  и  специалните 
колекции на Библиотеката се заемат за  копиране от потребителите след 
попълване на декларация по Образец № 6 или декларация за ползване на 
дисертационен труд по Образец № 8. В контролния лист на потребителя 
дежурният в читалнята  библиотекар отбелязва  броя и вида копиране на 
библиотечните документи. Служителите от Копирния център приемат за 
копиране  документи  въз  основа  на  отметките  в  контролния  лист  на 
потребителя.
                        (2) Библиотечните документи от специалните колекции на 
„Ръкописно-документално  и  книжовно  наследство”  се  копират  след 
попълване на заявление за копиране по Образец № 7.  
                        (3) Принтиране на ограничен обем (10 бр.) копия от вече  
дигитализирани библиотечни документи се извършва в Направление БИО 
(Стая 63).

       Чл.  39. Цените  на  копирните  услуги  се  определят  от  приетите 
Държавни такси и Ценоразпис за услугите в Библиотеката (Приложение № 
3). Преснимане на библиотечни документи с лични дигитални фотоапарати 
и GSM не се допуска. Ксерокопия от подвързани годишнини на вестници и 
от документи, които са обработени по химичен път, не се правят.

ЧАСТ ШЕСТА
ДРУГИ УСЛУГИ

-
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        Чл. 40. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, 
социални  и  научни  цели,  като  ползването  се  осъществява  съгласно 
установените в Библиотеката правила (Приложение № 4).

        Чл. 41. Библиотеката приема посетители (групи и отделни граждани). 
Заявките за организиране на посещения се правят предварително в отдел 
„Библиотечна координация”. 

        Чл. 42. Библиотеката предоставя възможност за публикуване на 
издания срещу съответното заплащане.

        Чл. 43. Изданията на Библиотеката могат да се закупят на съответния 
щанд в Библиотеката, както и от самото Издателство.

ЧАСТ СЕДМА
ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение № 1 – Читални зали
 Приложение № 2, 2а – Работно време на читалните зали и службите, 

които обслужват  ползватели
 Приложение № 3– Ценоразпис за услугите, извършвани в 

Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”
 Приложение № 4 – Правила за ползване на Интернет 
 Приложение № 5 - Правилник за междубиблиотечно заемане.
 Приложение № 5а - Стойност на услугата междубиблиотечно 

заемане на основание „Тарифа на таксите, които събират музеите, 
НИНКН и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”:

 Приложение № 6- Инструкция за служебно ползване на 
библиотечни документи от фонда и специалните колекции на 
Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”

 Приложение № 7 – Образци на документи за обслужване на 
потребители

 Образец №1 – Служебна бележка
 Образец № 2 – Контролен лист за потребител
 Образец № 3 - Контролен лист за посетител
 Образец № 4 – Заемна бележка
 Образец № 4а – Служебна заемна бележка
 Образец № 5 – Писмена библиографска справка
 Образец № 6 – Декларация за ксерокопиране
 Образец № 7 – РДЦ – Заявление за ксерокопиране
 Образец № 8 – Декларация за ползване на дисертационен труд
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Приложение № 1 
Читални зали

№ 1 Ръкописи и архивни материали, снимки и старопечатни издания 

№ 2 Обща читалня  за студенти и неспециалисти

№ 3 Универсални библиографски издания и общи справочници 

№ 4 Научна читалня за обществени науки 

№ 5, 6 Физико - математически и технически науки и медико - 
биологически и селскостопански науки 

№ 7 Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация 

№ 8 Графични и картографски издания 

№ 9 Официални издания 

№ 10 Музикални издания и звукозаписи
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Приложение № 2

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

РАБОТНО ВРЕМЕ

(зимно)

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

Регистрация –   8.30 – 18.00 ч.
Читалня № 1           –   8.30 – 18.00 ч.
Читални № 2, 4, 5/ 6           –   8.30 – 20.30 ч.
Читалня № 3           –   10.00 – 18.00 ч
Читалня №7 –   8.30 – 17.00 ч.
Читални № 8, 9 и 10           –   8.30 – 17.00 ч.
Приемане на читателски поръчки –   8.30 – 18.30 ч.
Гардероб           –   8.30 – 20.30 ч.
Копирен център –   9.00 – 20.00 ч.

СЪБОТА

Регистрация –   9.00 – 15.00 ч.
Читалня № 1           –   9.00 – 15.00 ч.
Читални № 2, 4 и 5 –   8.30 – 18.30 ч.
Приемане на читателски поръчки –   9.00 – 15.00 ч.
Гардероб           –   8.30 – 18.30 ч.

    Копирен център –  11.00 – 17.00 ч.
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Приложение № 2а
НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

РАБОТНО ВРЕМЕ

(лятно)

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

Регистрация –   8.30 – 18.00 ч.
Читалня № 1           –   8.30 – 18.00 ч.
Читални № 2, 4, 5 и 6           –   8.30 – 20.30 ч.
Читалня № 3           –   10.00 – 18.00 ч
Читалня №7 –   8.30 – 17.00 ч. 
Читални №8, 9 и 10 –   8.30 – 17.00 ч.
Приемане на читателски поръчки –   8.30 – 19.00 ч.
Гардероб           –   8.30 – 20.30 ч.
Копирен център –   9.00 – 19.00 ч.

СЪБОТА

Регистрация –   9.00 – 15.00 ч.
Читалня № 1           –   9.00 – 15.00 ч.
Читални № 2, 4 и 5 –   8.30 – 19.00 ч.
Приемане на читателски поръчки –   9.00 – 15.00 ч.
Гардероб           –   8.30 – 19.00 ч.
Копирен център – 11.00 – 17.00 ч.

НЕДЕЛЯ

Читалня № 4          –   8.30–13.00 ч.
Гардероб          –   8.30–13.00 ч.

    Копирен център          –   8.30–12.30 ч.
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Приложение № 3
ЦЕНОРАЗПИС

на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
(1март 2015 г.)

ЧАСТ I. Държавни такси, които събира Националната библиотека по 
ПМС № 290 от 20 окт. 2011 г. Държавен вестник, № 84, 28 окт. 2011 г., 
с. 2-3. 
 
Чл.  3. Националната  библиотека  „Св.  св.  Кирил  и  Методий" 
събира следните такси:

1. За предоставяне на писмена тематична библиографска справка:

а) за прегледана една годишнина от библиографски указател на български 
език – 1,00 лв.;
б) за прегледана една годишнина на библиографски указател на чужд език 
– 1,00 лв.;
в)  за  прегледан  първичен  източник  (вестник,  книга,  списание  или 
справочник) на български език – 1,00 лв. за брой;
г)  за  прегледан  първичен  източник  (вестник,  книга,  списание  или 
справочник) на чужд език – 2,00 лв. за 1 брой;
д)  за  всяко  намерено заглавие  от  библиографски указател  на  български 
език – 0,50 лв.;
е) за всяко намерено заглавие от библиографски указател на чужд език – 
0,50 лв.;
ж) за всяко намерено заглавие от първичен източник на български език – 
0,70 лв.;
з) за всяко намерено заглавие от първичен източник на чужд език – 1,00 
лв.;

2. За изготвяне на писмена фактографска справка:

а) за прегледан информационен източник на български език – 1,00 лв.;
б) за прегледан информационен източник на чужд език – 1,50 лв.;
в) повторно използване на готови справки – по договаряне.

3. За достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с информационно  
търсене в локална автоматизирана система, онлайн база данни или база  
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данни  върху  електронен  носител  и  предоставяне  на 
библиографска/пълнотекстова справка:

а) за 1 час 10 лв.;
б) за намерено заглавие на български език – 0,50 лв.;
в) за намерено заглавие на чужд език – 0,50 лв.;
г) за една статия с пълен текст – 3,00 лв.;

4. За доставка на библиотечни документи от страната и чужбина:

а) доставка на книга от страната – 3,00 лв.;
б) доставка на копие от книга или статия от страната – 5,00 лв.;
в) доставка на книга за страната – 3,00 лв.;
г) доставка на копие от книга или статия за страната – 4,00 лв.;
д) доставка на книга от чужбина – 5,00 лв.;
е) доставка на копие от книга или статия от чужбина – 5,00 лв.

5. Копиране на библиотечни документи:

а) предоставяне на копия на ръкописи и архивни материали – 3,00 лв. за 1 
страница;
б) предоставяне на копия от произведения на културата, създадени до края 
ХІХ век – 3,00 лв. за 1 страница;
в) предоставяне на копия от произведения на културата, създадени от края 
на ХІХ век:
аа) черно-бяло формат А4 – 0,10 лв. за 1 страница;
бб) черно-бяло формат А3 – 0,16 лв. за 1 страница;
вв) цветно копие формат А4 – 1,40 лв. за 1 страница;
гг) цветно копие формат А3 – 2,80 лв. за 1 страница.

Чл. 4 .(1) Таксите се плащат при издаване на документа или извършване на 
справката. 
(2)  Заплащането  на  таксите  се  извършва  по  банков  път  чрез  платежно 
нареждане или в брой в касата на съответния културен институт. 
(3) Внесените такси не подлежат на връщане.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от 
Закона  за  закрила  и  развитие  на  културата;  чл.  52,  ал.  3  от  Закона  за 
обществените  библиотеки  и  чл.  105,  ал.  3  от  Закона  за  културното 
наследство. 
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ЧАСТ  II.  Цени  на  други  услуги,  извършвани  в  Националната 
библиотека

Видове услуги Цени
I. Библиотечно обслужване
1.  Издаване  на  читателска  карта  за  1  
календарна година:
• за първи път 25,00 лв.
•  пререгистрация  на  издадена  вече  карта  на 
магнитен носител

20,00 лв.

•  издадена  карта  след  1  септември  на 
календарната година

20% отстъпка  от 
горните цени

За пенсионери 15,00 лв.
•  пререгистрация  при  издадена  вече  карта  на 
магнитен носител

10,00 лв.

Месечна карта 10,00 лв.
Дневна карта 5,00 лв.
Забележка: 
Лицата  с  първа  и  втора  група  инвалидност  (намалена 
работоспособност  от  71  до  над  90  на  сто)  в  резултат  на  различни 
болести (с изключение на психични смущения) получават безплатна 
читателска карта.

II. Обслужване  с ръкописни, архивни и специални колекции
1.  Писмени  справки  по  автентичен  изворов 
материал  от  ръкописно-документалното   и  
книжовното наследство

по договаряне

2.  Заснимане  на  листова  графика,  карти  и  
албуми:
• от началото на  XIX в. до 1944 г.  (с камера за 
час)

80,00 лв.

• след Втората световна война (с камера за час) 60,00 лв.

III. Сканиране, заснимане с камера, принтиране, подвързване
1. Сканиране на документи:
• Ръкописи и архивни материали 3,00 лв. за 1 стр. или 

1 кадър
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Видове услуги Цени
• Произведения на културата, създадени до 
   края на XIX век

3,00 лв. за 1 стр. или 
1 кадър

• Произведения на културата, създадени  
  след края на XIX век

0,50 лв. за 1 стр. или 
1 кадър

•  Сканиране  на  еднолистови  документи  формат 
А0

5 лв. за кадър

2.  Предоставяне  на  копие  от  вече  
дигитализирани ръкописи и архивни материали,  
произведения на културата, създадени до края на  
XIX в., редки и ценни книги 

1,50 лв. за 1 кадър

3. Предоставяне на копие от вече дигитализиран  
библиотечен документ след края на XIX век

0, 25 лв. за 1 кадър

4. Сканиране и предоставяне на дигитално копие  
от микрофилмиран библиотечен документ 0,50 лв. за 1 кадър
5. Заснимане с камера, собствена апаратура на  
ръкописи  и  архивни  материали,  възрожденски  
вестници  и  списания,  редки  и  ценни  книги  и  
документи от основния фонд

по договаряне

6.Заснимане  на  кадри  от  сградата  на  
библиотеката

по договаряне

7. Принтиране,  копиране
• чернобяло копие:
– формат А4 0,10 лв.
– формат А3 0,16 лв
• цветно копие:
– формат А4 1,40 лв.
– формат А3 2,80 лв.
* Цена за CD 1,00 лв.
8. Подвързване на спирала
• спирала 6 мм за 25-30 стр. 1,30 лв.
• спирала 8 мм за 45 стр. 1,40 лв.
• спирала 14 мм за 110 стр. 2,20 лв.
• спирала 16 мм за 135 стр. 2,40 лв.
• спирала 19 мм за 150 стр. 3,00 лв.
• спирала 25 мм за 230 стр. 4,20 лв.

Консервация и реставрация
І Консервация и реставрация на документи Цена
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Видове услуги Цени
1.  Експертна  оценка  и  изработване  на 
консервационно-реставрационен  протокол, 
включващ  описание  на  състоянието  преди 
реставрация, физикохимичен анализ и технология 
на консервацията и реставрацията

30 – 50 лв.

2.  Почистване (механично и химично) 2 – 8 лв. 
3.  Химическа  обработка  (стабилизация  на 
мастила, деацидификация, укрепване)

4 – 8 лв.

4. Ръчна реставрация (затваряне на разкъсвания, 
възстановяване на липсващи части, дублиране)

4 – 10 лв.

5. Листоотливане 5 лв.
6. Ламинация (частична ръчна, автоматична) 4 – 6 лв.
7. Реставрация на подвързия
    -  стабилизация  на  подвързия  при 
неразподвързано книжно тяло

25 – 40 лв.

    - почистване 20 лв.
    - обработка на естествена кожа на подвързия 20 лв.
8.  Изработване  и  преподвързване  с  нова 
подвързия
    - изработване на подвързия с частично облекло 20 – 30 лв.
    - изработване и преподвързване на цяла кожена 
подвързия

200 лв.

Забележка: 
1. Вариацията в цената се определя от състоянието на обекта и 

сложността му за реставрация. 
2. Цените по точка 2 – 8 са за 1 бр. лист А4. На база на цената за 

този  формат  се  определят  пропорционално  цените  за 
останалите формати.

При  осигуряване  на  материалите,  нужни  за  консервация  и 
реставрация, от възложителя цените по точка 2 – 8 се намаляват с 
30 %.

ІІ.  Специализирана  методична  помощ  по 
консервация и реставрация

150 – 300 лв. 

VI. Полиграфически и  книговезки услуги
1. Полиграфически изработки и услуги (външни поръчки)
 • за изработване на 1 кола (8 стр.) с тираж 1000 
бр.
 • на цветни корици 30,00 лв.

по 15,00 лв. на цвят
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Видове услуги Цени
Забележка: 
При  тираж  над  1000  бр.  се  начислява 
коригиращ коефициент 20% на всеки 1000 бр.
2. Книговезки услуги
• сгъване и набор (за 1000 бр)
• лепене на корица с рязане на книговезки нож: 5,00 лв.
– за формат А5, В5
– за формат А4, В4 0,12 лв за брой
• лепене на корица без рязане: 0,15 лв. за брой
– за формат А5, В5
– за формат А4, В4 0,10 лв. за брой
за гръб с размер над 20 см 0,12 лв. за брой
Забележка: 
При  изработване  на  луксозни  издания  и  др., 
които имат специфични изисквания, цената се 
договаря с клиента.

увеличение на цената 
с 0,02 лв. за брой

VII. Други услуги
1.  Организиране  на  изложби  в  НБКМ  според  вида  на  изложбата,  
сложността  на  темата,  обема  на  материала,  пространственото 
оформление
2.  Ползване  на  зала  (фоайе)  за  представяне  на  
книги,  коктейл  и  др.  (НБКМ  не  поема  
организирането)

40,00 лв. на час

• преотстъпване на библиотечни документи за 
  изложби извън НБКМ по договаряне
3. Експертни и консултантски услуги:
•  експертна  оценка  на  ръкописи,  документи, 
старопечатни, редки и ценни книги и снимки
– определяне на автор и заглавие 15,00 лв.
– датиране 15,00 лв.
– сведения за историята на паметника 15,00 лв.
– други данни 15,00 лв.
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Видове услуги Цени
Забележка: 
НБКМ  приема  като  задължително  условие  в 
работата си да заснеме първата и последната 
страница на предлагания за експертна оценка 
материал  с  оглед  на  бъдещата  работа  на 
библиотечните специалисти.
Експертната оценка може да се извърши и за 
сметка  на  предоставяне  на  микрофилмово 
копие на паметника за фонда на НБКМ.
При сложни за експертиза материали, цената 
на експертната оценка се удвоява.

• библиографска консултация
   за 1 час

6, 00 лв. 

•  предоставяне  за  публикуване  на  ръкописи  и 
особено ценни книги

по договаряне

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анета Дончева
ЧЛЕНОВЕ: Галя Кралева

Мая Димитрова
Елена Янакиева
Ивайла Богданова
Антоанета Тотоманова
Асен Георгиев
Марина Василева
Румяна Чикичева
Любомир Георгиев
Динка Вакарелова
Мая Любенова
Мартина Василева

Приложение № 4
Условия за ползване на интернет в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

1. Право на безплатно ползване има всеки регистриран потребител на 
Националната библиотека с постоянна или временна карта.

2.  Компютрите  в  каталожния  хол  са  на  разположение  на 
потребителите всеки делничен ден от 8.30 ч.   до  18.15 ч.  през  зимното 
работно  време  на  библиотеката  и  от  8.30  ч.  до  18.45  ч.  през  лятното 
работно време, а в събота от 9 ч. до 14.45 ч. 

В читалните зали компютрите са на разположение до 20.15 ч.
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3. Времето за ползване на интернет от един потребител е 30 мин. или 
неограничено, ако няма друг потребител.

4. Ползването на интернет е само за образователни и научни цели.
5. Получената информация (от използването на платени бази данни, 

интернет ресурси и др.)  се  изпраща на личната  Ви електронна поща от 
определените за това компютри. 

6. Библиотеката не осигурява поддръжка на лична електронна поща. 
Възможно е използуването на web-базирана електронна поща ( yahoo.mailq 
hotmail, mail.bg  и др.)

7. Не се разрешава изтеглянето на каквито и да е прикачени файлове 
при работа с личната електронна поща.

8.  Не  се  разрешава  изтеглянето  на  софтуер,  филми,  музика  и  др. 
материали, нарушаващи авторските права.

9.  Не  се  разрешава  изтриване,  модифициране  и  добавяне,  както  и 
всякакви  други  действия,  които  могат  да  навредят  на  компютъра  или 
инсталирания софтуер.

10. Не се разрешава използването на лични софтуерни и хардуерни 
продукти,  за  да  се  предотврати  заразяването  на  компютъра  и 
библиотечната мрежа с вируси.

11. Не се разрешава използването на предоставената от библиотеката 
техника за рекламни, комерсиални и политически цели.

Спазването на посочените условия е задължително.  То осигурява 
защита и спокойствие на Вашата и нашата работа.

Благодарим Ви!

Нарушаването  на  тези  правила  се  регистрира  от  дежурния 
служител и се наказва с прекратяване на достъпа Ви до интернет от 
един  до  три  месеца,  в  зависимост  от  нарушението.  При  повторно 
нарушаване  на  правилата  читателят  се  лишава  от  достъп  до 
Националната библиотека.

Приложение №5
Правилник на Междубиблиотечно заемане

ЧАСТ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

       Чл. 1. Този правилник определя правилата на междубиблиотечното 
заемане осъществявано с библиотеките в страната и чужбина 
       Чл.  2.(1)  Междубиблиотечното  заемане  се  организира  с  цел  да 
осигурява  достъп  до  фонда,  специалните  колекции  и  бази  данни  на 
Националната библиотека на български и чуждестранни граждани, както и 
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до библиотечните колекции и бази данни на други библиотеки, съгласно 
Закон за обществените библиотеки (ДВ, 2009 г., бр.42, чл.14, т.1.) 
                   (2) Чрез междубиблиотечното заемане се получават за временно 
ползуване само документи, които поръчващата библиотека не притежава 
във фонда си.
                   (3) По реда на междубиблиотечното заемане могат да се  
предоставят освен документи в оригинал, така и копия на библиотечните 
документи, съгласно чл. 24, ал.1, т.9 от Закона за авторското право.  
       Чл. 3. От междубиблиотечно заемане се изключват следните видове 
материали:

1. Редки и ценни издания
2. Ръкописи и старопечатни книги
3. Карти и графични материали
4. Справочни издания
5. Тежки  и  неудобни  по  формат  издания,  както  и  документи  за 

реставрация.
6. Документи,  които  по  преценка  на  ръководителите  на 

специализираните  отдели,  не  подлежат  на  междубиблиотечно 
заемане.

6.1. Нотните издания до 100 страници се предоставят само във 
вид на фотокопие и ксерокопие.

6.2. Срокът за ползуване на нотни издания над 100 страници е 
една седмица.

6.3. Части от книги на български език до100 страници от фонда 
на Музикалния отдел, се предоставят във вид на ксерокопие, а книги 
в по-голям обем се предоставят за ползуване за една седмица.

6.4.  По  изключение,  с  учебна  цел,  могат  да  се  предоставят 
части  от  звукозаписи,  като  поръчващата  библиотека  заплаща 
стойността на носителя, извършения запис и пощенските разходи.

       Чл.  4. Библиотеката е  задължена да приема от потребителите си 
поръчки  за  доставяне  на  документи  по  междубиблиотечно  заемане 
съобразно разпоредбите на Чл.2 на този правилник.

ЧАСТ ІІ.
ОФОРМЯНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ

       Чл. 5. (1) Библиотечните документи се поръчват със заемна бележка на 
стандартен формуляр или по електронен път.
                   (2) Библиотеките са длъжни да проверяват библиографските 
данни  за  поръчваните  документи  и  да  ги  вписват  четливо  и  без 
съкращения.  Когато  потребителят  не  може  да  уточни  информацията, 
посочва се източникът, от където са взети данните за търсената литература. 
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Заглавията  на  продължаващите  издания  задължително  се  проверяват  в 
сводните каталози и в on-line каталозите.
                   (3) Заемните бележки се изпращат по пощата или по електронен 
път.
                   (4) Библиотеките, които препращат поръчките за изпълнение на 
други библиотеки, са длъжни да правят заверка на заемните бележки, че 
търсените документи не се намират в техните фондове.
                   (5) Библиотеките, които не изпълняват поръчките, трябва да 
отбележат причината за отказа.
       Чл. 6. Всяка библиотека може да поръчва едновременно до пет тома в 
оригинал. За копия на статии от продължаващи издания няма ограничение 
за броя.

ЧАСТ ІІІ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ

       Чл. 7. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове при 
следните случаи:
                   (1)  Търсените документи са в процес на обработка – 
включително на подвързия.
                   (2) Търсените документи са  заети от други потребители.
                   (3) Търсените документи се изключват от междубиблиотечно  
заемане, според разпоредбите на Чл.3 от този правилник.
                   (4) Търсените документи са поръчани с неточно и непълно 
оформени заемни бележки.
       Чл. 8. Библиотеки, които получават препратени поръчки, изпращат 
документите  или  отказите  за  тях,  направо  в  библиотеката,  която  ги  е 
поръчала.
       Чл. 9. Поръчките се обработват за един ден при пълни данни и до три 
дни, когато библиографската информация е неточна или недостатъчна.
       Чл.10. Срокът за ползуване на документите, като се изключи времето, 
необходимо  за  изпращането  и  връщането  на  поръчката  е  един  месец. 
Оригиналите  се  изпращат  с  придружително  писмо  с  условията  за 
ползуване и връщане.
                   (1) Срокът за ползуване може да бъде съкратен по решение на  
библиотеката, която изпраща документите.   
                   (2) Срокът за междубиблиотечно заемане може да бъде  
продължен само при  случаи,  когато  заетите  документи  не  се  търсят  от 
други потребители. 
Продължаването на срока трябва да се поиска писмено, по телефона или по 
електронен път, една седмица преди изтичането му.
       Чл. 11. Срокът за изпълнение на поръчките за ксерокопия е пет дни, а 
за дигитални копия  – до десет дни.
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       Чл. 12. Пратките с поръчаните документи се изпращат с наложен 
платеж и с обявена стойност, в здрава опаковка. 
       Чл. 13. (1) Стойността на услугите по междубиблиотечно заемане се 
формират  на  основание  „Тарифа  на  таксите,  които  събират  музеите, 
НИНКН и Националната библиотека „Св.св Кирил и Методий” и се поемат 
от библиотеката – поръчител на материалите. ( Приложение №1)
                   (2) За книги и копия получени от чужбина, се заплащат 
пощенските разходи и такса, определена от библиотеката – изпълнител.

ЧАСТ ІV.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

       Чл.14. (1) Библиотеките, които поръчват документи, поемат спрямо 
библиотеката  -притежател  отговорност  от  момента  на  изпращането  на 
документите.
                   (2) Документът, с който библиотеката поема имуществена  
отговорност е заемната бележка или съобщението по електронен път.
       Чл.15. Библиотеките,  използуващи  междубиблиотечно  заемане, 
поемат на основание чл.32 от Наредбата  за  запазване на библиотечните 
фондове следните задължения, чиито неизпълнения водят до имуществена 
отговорност:

1. Да се грижат за опазване на заетите документи. 
2. Да връщат заетите документи в срока, определен от чл.10 на този 

Правилник и отбелязан в съответните заемни бележки.
3. Да не заемат за дома документи, получени чрез междубиблиотечно 

заемане.
       Чл.16. При повреждане или невръщане на получените документи, на 
библиотеката  –поръчител  се  налагат  санкции  съгласно  Наредбата  за 
запазване на библиотечните фондове, чл.31 ал.5.
       Чл.17. При повече от две нарушения в годината на този Правилник, 
библиотеките  се  лишават  от  правото  на  междубиблиотечно  заемане  за 
определено  време,  съгласно  чл.34  от  Наредбата  за  запазване  на 
библиотечните фондове.
       Чл. 18. Дейността на международното междубиблиотечно заемане се 
извършва  според  правилата  на  ИФЛА,  отразени  в  документа 
“Международно  заемане  и  предоставяне  на  документи  :  принципи  и 
насоки на дейността”(2000г.)
Приложение №5 а

На  основание  „Тарифа  на  таксите,  които  събират  музеите,  НИНКН  и 
Националната  библиотека  „Св.св.  Кирил  и  Методий”,  стойността  на 
услугата за доставка на библиотечни документи от страната и чужбина се 
формира както следва:
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1. Доставка на книга от страната:
 такса на доставящата библиотека по счетоводен документ
 пощенските разходи по тарифата на Български пощи
 потребителска такса от 2 лв. на документ 

2. Доставка на копия от продължаващи издания от страната:
 такса на доставящата библиотека по счетоводен документ
 потребителска такса от 2 лв. на документ 
 цената на копията -  0,10 ст. за 1 стр., за CDR – 1 лв.
 пощенските разходи по тарифата на Български пощи

3. Изпращане на книга за библиотеки в страната:
 потребителска такса от 3лв. на документ 

4. Изпращане  на  копия  от  книги  или  продължаващи  издания  за 
библиотеки в страната:

 цената на копията -  0,10 ст. за 1 стр., за CDR – 1 лв.
 потребителска такса от 3лв. на документ 

5. Доставка на книга от чужбина:
 такса на доставящата библиотека по счетоводен документ
 пощенските разходи по тарифата на Български пощи
 потребителска такса от 3 лв. на документ 

6. Доставка на копия от продължаващи издания от чужбина:
 такса на доставящата библиотека по счетоводен документ
 потребителска такса от 3 лв. на документ 
 цената на копията -  0,10 ст. за 1 стр., за CDR – 1 лв.

Приложение №6 

ИНСТРУКЦИЯ
за служебно ползване на библиотечни документи от фонда и 

специалните колекции на Националната библиотека
„Св.св. Кирил и Методий”

       Служителите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” 
имат право на служебно ползване на библиотечни документи от фонда и 
специалните  колекции  на  Националната  библиотека  „Св.св.  Кирил  и 
Методий”.  Поръчването  и  изпълнението  на  исканите  библиотечни 
документи се подчинява на общите правила, определени за читателите на 
НБКМ, с някои допълнителни изисквания:

І.Служителите  заявяват  исканите  библиотечни  документи  с 
попълнени служебни заемни бележки (Образец №4а). 

ІІ.  Всяка  служебна  заемна  бележка  предадена  за  изпълнение  в 
книгохранилището  или  читалните,  трябва  да  бъде  подписана  от 
ръководителя на направлението, където работи служителя. 
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ІІІ.  Служителите  ползват  поръчаната  литература  на  работните  си 
места, като могат да я изнесат извън Библиотеката до три работни дни със 
специално  разрешение  на  ръководителя  на  Направление  „Библиотечно 
обслужване” (Образец № 1).

ІV. Ако заетите от служителите библиотечни документи са търсени и 
от  потребителите  на  Библиотеката,  служителите са  длъжни да  направят 
справките си бързо и да върнат документите в книгохранилището или в 
читалните.

V. Срокът за служебно ползване е 1 месец. На просрочилите този 
срок служители не се изпълняват нови поръчки.

VІ. Предаването и изпълнението на поръчките за служебно ползване 
става на Заемно гише всеки делничен ден в рамките на работното време.  

VІІ.  Дежурните  служители  на  Заемно  гише  имат  задължения  при 
обслужването на сътрудниците на НБКМ:

 Да  предават  за  изпълнение  само  тези  служебни  заемни 
бележки, които отговарят на изискванията, записани в т. І  и т. 
ІІ на настоящата инструкция;

 Да  поддържат  специална  картотека  от  заемните  бележки  на 
служителите, подредена по сигнатури и друга –по азбучен ред 
на фамилията на служителите;

 Да  правят  периодично  проверка  в  картотеката  на  заетите 
библиотечни  документи  и  да  не  допускат  пресрочване  на 
ползването им.

VІІІ.  Ръководителят  на  Направление  „Библиотечно  обслужване”  и 
главните  библиотекари  на  отдел  „Книгохранение”  и  „Читални”  са 
задължени:

 Да се грижат за изправността на заведената документация за 
служебно ползване на библиотечни документи; 

 Да уведомяват ръководството за установените нарушения и да 
изискват  спазването  на  настоящата  Инструкция за  служебно 
ползване на библиотечни документи.
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Образец № 4а

Образец № 5
Писмена библиографска справка
А. Лични данни и информация за контакт

Образование
Име
Фамилия
Месторабота
Отдел
Адрес,
Град,
Пощенски код

Телефон за връзка

Факс
Електронен  адрес
Ползвали  ли  сте 
преди  услугите  на 
нашия център?

Б. Детайлна информация по вашата тема 

Тема на запитването

 Ключови  думи, 
технически  термини 
или  допълнителна 
насочваща 
информация 
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Срок за  получаване на 
информацията
Хронологически 
обхват  на 
публикациите
Езици
Вашият ценови лимит
Специални 
изисквания

В. Кореспонденция и заплащане

Начин на получаване 
на справката

Начин на заплащане

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(та) ............................................................................
(име, презиме, фамилия)
Сер. .............. № на чит. карта ................
Декларирам, че копираният библиотечен 
документ ......................................................................................................................................
..........ще бъде ползван само за научни и образователни цели, съгласно
чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права.
Копираният документ няма да служи за търговски цели.
Декларатор:
(подпис)

Образец № 7
З А Я В Л Е Н И Е  за копиране

Направление Ръкописно-документално и книжовно наследство

ИМЕ НА ЧИТАТЕЛЯ:
....................................................................................................................................................................
АДРЕС:
....................................................................................................................................................................
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА КОПИЯ ОТ СЛЕДНИТЕ СИГНАТУРИ:
СИГНАТУРА:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
АВТОР И ЗАГЛАВИЕ (за всички печатни 
издания): ...............................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ТОМ И ГОДИШНИНА (за периодичните 
издания): ................................................................................
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ДРУГИ 
УТОЧНЕНИЯ: ................................................................................................................................
ФОЛИО ИЛИ 
СТРАНИЦА: .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
МНЕНИЕ НА 
РЪКОВОДСТВОТО:...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Копията ще се използуват за:
Научно изследване на тема: ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Илюстрация към научно-популярна публикация: ................................................................................
Друга цел (да се укаже):
....................................................................................................................................................................
София, .......................                                                     Подпис: ............................
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