
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 
 
Всеки гражданин може да получава библиотечни услуги след внасяне на еднократна 
такса за издаване на годишна читателска карта за идентификация, със срок на валидност 
една година от датата на издаване, съгласно Ценоразпис на библиотеката, утвърден с 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община град Добрич, утвърдена от Общински съвет.  
 
Задължително условие за регистрация на ползвателите е подписването на Декларация за 
съгласие за обработка на лични данни - на ползватели над 16 г. /Приложение №2.1/ или 
на ползватели до 16 г. /Приложение №2.2/. Не могат да бъдат пререгистрирани 
ползватели, които имат задължения към Библиотеката до момента на връщане на 
заетите или възстановяване на повредени или загубени библиотечни документи. 
 
 Българските граждани се регистрират с документ за самоличност според чл.13 на 

Закона за българските лични документи. Чуждестранните граждани се регистрират с 
документ за самоличност според чл.14 на Закона за българските лични документи. 

 
 Деца и ученици до навършени 18 години се записват както следва:  

 Ученици от 14 до 18 годишна възраст се записват с лична карта. 
 Деца и ученици до 14 годишна възраст се записват с лични данни на родител/ 

настойник. 
 Регистрирани деца и ученици от 6 до 14 г. могат да заемат библиотечни документи 

за дома  чрез родител/настойник, който е вписан в техния читателски картон.  
 Деца под 5 години могат да получават библиотечни документи и други услуги само 

чрез родителите/настойниците си, след като последните се регистрират за 
ползватели на библиотеката. 

 
 Граждани с постоянен адрес в област Добрич, без постоянен адрес в град Добрич, се 

регистрират за ползватели с право за ползване на всички услуги на библиотеката. 
 
 Граждани без постоянен адрес в град Добрич и област Добрич, се регистрират за 

ползватели с право на ползване на библиотечни услуги само в читалните и Центъра за 
информация и справочно-библиографско обслужване.  

 
 Граждани (болни, инвалиди), които са в невъзможност да се регистрират като 

ползватели на място в Библиотеката, могат да ползват услугите ѝ чрез регистрация, 
направена от упълномощено с писмен документ лице и се обслужват, както на място в 
библиотеката, така и чрез упълномощено лице. 

 
 Не заплащат такса за издаване на читателска карта за идентификация: деца от 

подготвителни групи, първите класове от училищата в Добрич, групи над 10 човека и 
служителите на библиотеката. 
Забележка: Безплатна регистрация на групи над 10 човека се извършва след 
представяне на актуален списък.  

 
Библиотеката обявява следните ДНИ ЗА БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ – 2 април – 
Международен ден на детската книга, 23 април – Международен ден на книгата и 
авторското право, 11 май – Професионален празник на библиотекаря, 24 май - Ден на 
славянката писменост, на българската просвета и култура, 1 юни – Международен ден на 
детето, 25 септември – Ден на град Добрич, 1 ноември – Ден на народните будители. 
Забележка: В случаите, когато обявеният ден е почивен, безплатна регистрация се 
извършва предходния работен ден. 
 


