Приложение 6
II. БИБЛИОТЕКА “ПЕТЪР СТЪПОВ”
(изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.)
№

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Било
Цена, лв.

Става
Цена, лв. с
ДДС

Изработване на писмена тематична
библиографска справка
1. По електронен път
2. За преглеждане на източници де-визу
списания, за годишно течение
вестници, за годишно течение
Копирни услуги за една страница
1. Формат А4
2. Формат А3

Заплаща се разпечатката

5.00+разпечатка

Възстановяване на разходи за:
Документи, поръчвани и ползвани по
междубиблиотечно заемане

0.50 + пощенски разходи
авансово заплащане на
пощенски разходи

Обезщетения за повредени, загубени или
невърнати от читатели библиотечни
документи

По Наредбата за запазване
на библиотечните фондове
или възстановяване с
идентичен по форма
библиотечен документ по
препоръка на библиотекаря

Наименование на услугата

Продажба на библиотечни документи,
отчислени от фондовете на библиотеката,
или предоставени по договор за продажба
Използване на залите за небиблиотечни
прояви за 1 час:
конферентна зала, фоайе, игротека,
- арт галерия – за изложби, на ден
Ползване на озвучаване, мултимедия,
пиано – за всяко по
Отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от
26.04.2012г.
Отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от
26.04.2012г.
Услуги в Информационен център
1. Специализирана справка от Интернет с
оформяне на текст
3. Компютърна разпечатка на информация
получена в библиотеката формат А4
Черно-бяла
2. Сканиране на текст, снимка или
илюстрация и обработка на текст от
библиотечен документ за 1 стр.

1.00 лв.
2.00 лв.
0.10 лв.
0.20 лв.

По съставен експертен
протокол и договаряне

2,00
5,00
0.10
0.20

авансово
заплащане на
пощенски
разходи+ такса
на изпр. Библ.
С-но чл.66, ал.
1 от ЗОБ

0,50 лв. за том

30.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.

30,00
2,00

2.00 лв. + разпечатка

4,00 +
разпечатка

1.00 лв.
0.50 лв.
0.30 лв.
1.00 лв.

10,00

0,30

1,00

3. Сканиране във формат PDF на стр. А4

0,50
2.00 лв.
1.00 лв. + разпечатка

10

11

Извършване на презапис на част от
музикално произведение, фонд на
библиотеката, с образователна или научна
цел
От/на фонокасета, CD
От грам. Плоча на електр. носител
Изготвяне на компилация от различни
библиотечни единици – на мелодия по
ГЛОБИ:
1. При закъснение за връщане на един
библиотечен документ 1 месец след
изтичане на срока – на ден по
2. При закъснение за връщане на един
библиотечен документ, зает с депозит,
повече от 2 календарни месеца, депозита се
задържа 100 %.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки понеделник – Ден без
глоби закъснели читатели, заели
библиотечни документи без депозит, могат
да ги върнат в този ден без да бъдат
глобявани

Абонаментна вноска за издаване на
читателска карта :
- ученици до 7 клас, включително
12
- ученици от 8 до 12 клас и
ново
пенсионери
- обща категория потребители
- еднодневна чит. Карта
- дубликат на изгубена карта

1.00 лв.
1.00 лв.

2,00
6,00
1,00

0,01

1,00
2,00
5,00
1,00
2,00

