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Утвърдил: Директор Теодора Евтимова 

Дата последна промяна: 18.10.2018 г.  

В сила от: 22.10.2018 г. 

 

 

ЦЕНОРАЗПИС 

на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

 

ЧАСТ I. ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ 
 

№ УСЛУГА ЕД. МЯРКА ТАКСА В ЛЕВА 

1. Предоставяне на писмена библиографска информация 

1.1. Писмена тематична библиографска справка  - до 20 заглавия 

- от 20 до 50 

заглавия 

- над 50 

заглавия 

 5.00 

10.00 

15.00 

1.2. Повторно ползване на вече направена писмена 

тематична библиографска справка 

 50 %  

от първоначалната  

цена 

1.3. Изготвяне на писмена фактографска справка по 

определена тема 

 15.00  

1.4. Текущо информиране по заявка – включва 

информационни списъци с периодична 

библиографска информация (вкл. и анотиране) от 

договорени между библиотеката и потребителя 

определен брой първични периодични източници по 

определена тема или проблем за минимален срок от 

един месец 

Информиране 

на 1 потребител 

20.00 

2. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина 

2.1. Междубиблиотечно заемане – доставка на 

библиотечни документи за наш читател от друга 

библиотека    

1 заявка 2.00 +   

тарифата на 

съответната 

библиотека + 

пощенски разходи 

2.2. Междубиблиотечно заемане – предоставяне на  

библиотечен документ от фондовете на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ –  

Русе на друга библиотека                             

  

2.2.1. Доставка на оригинал 1 заявка 2.00 +  

пощенски разходи     

2.2.2. Доставка на копие (вкл. електронна доставка) 1 заявка 2.00 +  

цена на копие +  

пощенски разходи  

3. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни 

3.1. Ползване на платени електронни бази данни 1 час 2.00  

4. Копиране на документи от фонда на библиотеката  

4.1. Формат А4  - черно-бял   

4.1.1. текст едностранно 0.10 

4.1.2. текст двустранно 0.15 

4.1.3. изображения и графики  едностранно 0.80  

4.1.4. изображения и графики  двустранно 1.20 

4.2. Формат А3 - черно-бял   

4.2.1. текст едностранно 0.16 

4.2.2. текст двустранно 0.20 

4.2.3. изображения и графики  едностранно  1.20  

4.2.4. изображения и графики  двустранно  2.00  
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4.3. Формат А4  - цветен   

4.3.1. под 50% цветно изображение едностранно 0.70 
4.3.2. под 50% цветно изображение двустранно 1.30  
4.3.3. над 50% цветно изображение едностранно 1.00  
4.3.4. над 50% цветно изображение двустранно 1.90  

4.4. Формат А3  - цветен   

4.4.1. под 50% цветно изображение едностранно 1.30 

4.4.2. под 50% цветно изображение двустранно 2.50  

4.4.3. над 50% цветно изображение едностранно 2.00  

4.4.4. над 50% цветно изображение двустранно 4.00  
 

1. Размерът на таксите на специализираните библиотечни услуги, предоставяни от Регионална 

библиотека „Любен Каравелов”, е приет с Решение на Общински съвет – Русе и са регламентирани в 

Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени 

на услуги и права на територията на Община Русе 

2. Видовете специализирани библиотечни услуги са уредени в чл. 52, ал. 3 на Закона за 

обществените библиотеки. 

3. Таксите се плащат при издаване на документ или извършване на справката. 

4. Таксите се заплащат на касата на Библиотеката или безкасово онлайн през сайта на 

библиотеката. 

5. Внесените такси не подлежат на връщане. 

 

ЧАСТ II. ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В РЕГИОНАЛНА 

БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – Русе  
  

№ УСЛУГА ЕД. МЯРКА ТАКСА В ЛЕВА 

1. Звукозапис 

1.1. От грамофонна плоча на CD 1 минута 0.20 

1.2. От аудиокасета на CD 1 минута 0.20 

1.3. Запис на част от произведение от CD на CD с 

образователна цел 

брой 2.50 

Забележка: Записват се само фрагменти от произведения в съответствие със Закон за 

авторското право и сродните му права 

2. Сканиране 

* над 20 страници – извършва се с предварителна заявка 

2.1. Черно-бяло сканиране    

2.1.1. до формат А4 1 страница / 

1 кадър 

0.10 

2.1.2. до формат А3 1 страница / 

1 кадър 

0.20 

2.2. Цветно сканиране   

2.2.1. до формат А4 1 страница / 

1 кадър 

0.30 

2.2.2. до формат А3 1 страница / 

1 кадър 

0.40 

Забележка: Допълнителна обработка на сканираните документи със специализиран софтуер – 

извършва се по договаряне в зависимост от сложността на заявката. 

3. Ламиниране 

3.1. Формат А 4  0.80  

3.2. Формат А 3  1.60 

4. Принтиране  

4.1. Формат А4 черно-бял    

4.1.1. текст едностранно 0.10  

4.1.2. текст двустранно 0.15 

4.1.3. изображения и графики  едностранно 0.80 

4.1.4. изображения и графики  двустранно 1.20 

4.2. Формат А3 - черно-бял   
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4.2.1. текст едностранно 0.16  

4.2.2. текст двустранно 0.20 

4.2.3. изображения и графики  едностранно  1.20  

4.2.4. изображения и графики  двустранно  2.00  

4.3. Формат А4 - цветен   

4.3.1. под 50% цветно изображение едностранно 0.70 

4.3.2. под 50% цветно изображение двустранно 1.30  

4.3.3. над 50% цветно изображение едностранно 1.00  

4.3.4. над 50% цветно изображение двустранно 1.90  

4.4. Формат А3 - цветен   

4.4.1. под 50% цветно изображение едностранно 1.30 

4.4.2. под 50% цветно изображение двустранно 2.50  

4.4.3. над 50% цветно изображение едностранно 2.00  

4.4.4. над 50% цветно изображение двустранно 4.00  

4.5. Принтиране с 3D принтер линеен метър 0.70 

5.  Подвързване и възстановяване на книги   

5.1. Подвързване с мека подвързия   

5.1.1. мека подвързия формат А-5 1 бр. 2.00  

5.1.2. мека подвързия формат А-4 1 бр. 2.50 

5.1.3. мека подвързия формат А-3  1 бр. 3.00 

5.1.4. мека подвързия формат С-4 1 бр. 5.00 

5.2. Подвързване с твърда подвързия   

5.2.1. твърда подвързия формат А-5 1 бр. 4.00  

5.2.2. твърда подвързия формат А-4 1 бр. 5.00  

5.2.3. твърда подвързия формат А-3 1 бр. 8.00 

5.2.4. твърда подвързия формат С-4 1 бр. 10.00 

5.3. Подвързване с полумека подвързия   

5.3.1. полумека подвързия формат А-5 1 бр. 3.00  

5.3.2. полумека подвързия формат А-4 1 бр. 4.00  

5.3.3. полумека подвързия формат А-3 1 бр. 5.00 

5.3.4. полумека подвързия формат С-4 1 бр. 7.00 

5.4. Подвързване на дипломни работи и дисертации 1 бр. 12.00 

5.5. Възстановяване на подвързия   

5.5.1. мека подвързия - формат А-5 1 бр. 2.00  

5.5.2. мека подвързия - формат А-4 1 бр. 3.00 

5.5.3. мека подвързия - формат А-3 1 бр. 6.00  

5.5.4. твърда подвързия - формат А-5 1 бр. 3.00  

5.5.5. твърда подвързия - формат А-4 1 бр. 4.00 

5.5.6. твърда подвързия - формат А-3 1 бр. 8.00  

5.6. Подвързване със спирала (без поставяне на 

корица и гръб) 

Услугата се предлага до формат А-4 

  

5.6.1. до 100 листа 1 бр. 1.50 

5.6.2. от 100 до 250 листа  1 бр. 2.00 

5.6.3. от 250 до 500 листа  1 бр. 2.50 

5.7. Корица и гръб за подвързия със спирала 

Услугата се предлага до формат А-4 
  

5.7.1. корица PVC 1 бр. 0.60 

5.7.2. корица тип „Кожа“ 1 бр. 1.00 

5.8. Възстановяване на книжно тяло 1 час 5.00 

6. Топъл печат върху корица 1 ред 0.50 

7. Залепване на тяло и рязане до 20 мм гръб 

7.1. формат А-5 1 бр. 0.12 

7.2 формат А-4 1 бр. 0.15 

8. Ползване на библиотечните пространства и 

оборудване за културна дейност 

 По договаряне 

9. Изнасяне на тематична беседа от библиотекар  10.00 
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1.  Цените на други услуги, извършвани в Регионална библиотека „Любен Каравелов”, са приети 

на Дирекционен съвет на Библиотеката и влизат в сила от датата на утвърждаването им от Директора на 

Библиотеката.  

2.  Цените се заплащат на касата или през сайта на Библиотеката. 

3.  Внесените суми за извършените библиотечни услуги не подлежат на връщане. 

Забележка: Всички читатели на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, които имат 

актуална регистрация, ползват 10% отстъпка от описаните в Част II услуги. 

 

ЧАСТ III. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА 

 

Отпечатване на читателска карта за една година, валидна от датата на 

регистрация до същата дата на следващата година 

Работещи  10.00 лева 

Студенти, ученици  5.00 лева 

Пенсионери, безработни 3.00 лева 

Деца до 14 год.  2.00 лева 

 

 С регистрация за еднодневно ползване на Библиотеката не се заемат библиотечни документи за дома. 

 При регистриране на група от читатели над 5 човека всеки заплаща 50% от редовната цена за 

издаване на читателска карта. За група се счита и всяко семейство. При регистриране на цялото 

семейство, всеки член на семейството ползва 50% от редовната цена за издаване на читателска карта в 

зависимост от категорията, в която попада. 

 Библиотекари от други библиотеки в Русе и областта ползват 50% отстъпка от цената. 

 Отпечатването на читателска карта се извършва след представяне на документ, удостоверяващ 

статуса на съответната група потребители. 

 

Безплатно отпечатване на читателска карта: 

Ползва се от изброените по-долу категории читатели, след предоставяне на документ, 

удостоверяващ принадлежността им към съответната категория: 

 хора с увреждания или техните асистенти – срещу предоставяне на актуални документи от ТЕЛК; 

 деца от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа 

(записването става с придружител); 

 трето и всяко следващо дете в семейството; 

 служебни карти на служители в национални, регионални и общински структури, със сходни 

дейности.  

 

ЧАСТ IV. ГЛОБИ 

 
1. Глоби за закъснения: 

1.1. За невърнат в срок библиотечен документ се заплаща глоба в размер от 0.10 лева на един 

библиотечен документ за всеки календарен ден закъснение, но не повече от 35.00 лева.  

1.2. Потребители с неплатени глоби за закъснение при връщане на библиотечен документ не 

могат да заемат други библиотечни документи до заплащане на дължимата сума. 

2. Глобите за изгубен или повреден библиотечен документ се формират съгласно Закона за 

обществените библиотеки. 

3. Размерът  на глобите е приет на Дирекционен съвет на Регионална библиотека „Любен 

Каравелов” – Русе и влизат в сила от датата на утвърждаването им от Директора на библиотеката.  


