ЦЕНОРАЗПИС
на услугите в Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич
съгл. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община град Добрич, приета с решение № 10-7 от 31.07.2012 г. на Общински съвет град Добрич,
изм. и доп. с решение № 19-1 от 30.04.2013 г., изм. и доп. с решение № 31-2 от 29.04.2014 г., изм. и доп. с решение
№42-3 от 16.02.2015 г., изм. и доп. с решение № 13 – 1 от 25 окт. 2016 г.на Общински съвет град Добрич.

Вид на услугата - основание за определяне на такса
1. Издаване на читателска карта за идентификация с баркод
1.1. Не заплащат такса издаване на читателска карта за
идентификация:
деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в град
Добрич, групи над 10 човека и служителите на библиотеката
2. Писмена тематична библиографска справка с
ретроспективно преглеждане на източници до 15 години
- чл.52 (1) от Закона за обществените библиотеки
3. Писмена тематична библиографска справка с
ретроспективно преглеждане на източници над 15 години
- чл.52 (1) от Закона за обществените библиотеки
4. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина
- чл.52 (1) от Закона за обществените библиотеки
Международно междубиблиотечно заемане /ММЗ/
/Формулярът по ММЗ е приет с писмо – XXII – 349 от 06.04.1978
г. на Министерството на финансите. Стойността му е равна
на цената на едно препоръчано писмо до Европа/
Междубиблиотечно заемане /МЗ/

Такса в лв./мярка
2,00 лв./бр.

5,00 лв./бр. справка
10,00 лв./бр. справка

4,00 лв. за бланка
/формуляр + пощенски
разходи
Таксата на
изпълняващата
поръчката библиотека
+ пощенските разходи

5. Копиране на документи от фонда на библиотеката
- чл.52 (1) от Закона за обществените библиотеки
формат А4
на текст

0,10 лв./стр.

на илюстрация

0,20 лв./стр.

формат А3
на текст

0,20 лв./стр.

на илюстрация

0,40 лв./стр.

6. За сканиране на библиотечен документ – една
страница/формат А4
издания преди 1940 г.
издания след 1940 г.
7. Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална
библиотека „Дора Габе” – една страница/един кадър
Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични
издания, издадени преди 1940 г. или издания,
чието копиране би повредило документа
Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. Или
издания, чието копиране би повредило документа

1,00 лв. /стр.
0,50 лв./стр.

0,50 лв./един кадър
0,80 лв./един кадър

8. Фотографиране с цифров фотоапарат на ползвателя – една
страница/един кадър:
Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични
издания, издадени преди 1940 г. или издания,
чието копиране би повредило документа
Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г.
или издания, чието копиране би повредило документа
9. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD) на
ползвателя
10. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD) на
библиотеката
11. Компютърна разпечатка на библиотечни документи на
черно-бял принтер

0,20 лв./един кадър
0,50 лв./един кадър
0,50 лв./бр. записи
1,50 лв./бр. записи

формат А4
на текст

0,10 лв./стр.

на илюстрация

0,20 лв./стр.

формат А3
на текст
на илюстрация
12. Компютърна разпечатка от дигитализирани библиотечни
документи на черно-бял принтер

0,20 лв./стр.
0,40 лв./стр.

формат А4
на текст

0,50 лв./стр.

на илюстрация

1,00 лв./стр.

формат А3
на текст

1,00 лв./стр.

на илюстрация

2,00 лв./стр.

