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През изминалата 2016 година екипът на Регионална библиотека „Априлов – 

Палаузов” – Габрово продължи да работи за постигането на определената 

стратегическа цел - утвърждаването на библиотеката като модерен регионален 

културен институт в област Габрово и информационен център за местната общност на 

базата на рационално използване на традиционни и нетрадиционни технологии в 

областта на събирането, разкриването, съхраняването и предоставянето на библиотечни 

документи и информация чрез научно организирани колекции, достъп до външни бази 

данни и създадената в библиотеката библиографска информация.   

  

 

Направление „КОМПЛЕКТУВАНЕ, БИБЛИОТЕЧНА ОБРАБОТКА И 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ”:  

 

Комплектуване: 

 

В края на 2016 година библиотечният фонд на РБ „Априлов – Палаузов” е 251 

382 б.е. на стойност 415 611 лв. Старопечатният книжен фонд „Редки и ценни издания” 

включва 372 заглавия. Библиотеката притежава и няколко ръкописа. Започна 

преинвентиране на старопечатния книжен фонд. През годината като покупка и дарение 

са постъпили 3632 библиотечни единици на стойност 33 107, 93 лв. Като дарение от 

институции и частни лица са получени 1558 б.е. на стойност 9 200 лв., а като покупка 

1968 б.е. за 23 862   лв.  Абонирани са 90 заглавия периодични издания на стойност 

5890 лв., а като дарение са постъпили 26 периодични издания, между които всички 

местни издания, юбилейни вестници и единични листове.  

 Книгоосигуреността на жител е 4.26 %.Книгоосигуреността на читател е 88.2 %. 

 

Каталози и бази данни 

 

  Базите данни в отдел „КОК” съдържат: БД „Електронен каталог на книги“ 

(EKKU) – 102 145 записа, БД „Периодика“ (P) – 1502 записа, БД „Комплектуване“ 

(KOM) – 4618 записа, „Стар фонд до 1944 г.“ (STF44) – 9819 записа, „Старопечатни 

книги“  (STP) – 372 записа.  

 

Опазване и вторичен подбор 

 

През годината са отчислени общо 4547 б.е., включени в 15 акта на стойност 

20951,95 лв. - многоекземплярни, остарели по съдържание, физически изхабени, 

липсващи при инвентаризация, повредени и невърнати от читатели. Извършена е 

годишна инвентаризация на фонд „Редки и ценни издания“ и краеведския фонд. 

Приключва инвентаризацията на отдел „Изкуство“. 

Подвързани са 985 тома (190 от тях периодични издания, 795 т. книги) списания, 

вестници и книги в различните отдели. 

   



Направление „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ”  

 

 През отчетната година са регистрирани 2849 читатели (до 14 години 862), жени 

– 1908, мъже – 941. На 26 октомври 2016 по повод 155-годишнината на библиотеката са 

регистрирани 338 читатели (83 в ДО). 

Посещенията в библиотеката са  65 190 (заемна, ДО и читални), от тях 7222 на 

деца до 14 години. Посещения за ползване на Интернет във всички отдели – 5361, като 

584 от тях са на деца до 14 г. Посещения на събития – 1430.  

Виртуални посещения: Посещаемост на основния сайт www.libgabrovo: 

Посещения - 8633, уникални-7680. Посещаемост на сайт “За децата” - 

libgabrovokids.com: Посещения - 357, уникални-341. Посещаемост на сайт “Регион 

Габрово”: посещения - 4396; уникални - 4294. Посещаемост на сайт “Е-образование”: 

посещения - 970, уникални - 958. Посещаемост на „Познатато и непознато Габрово - 

на фокус“  - 325 посещения. Посещаемост на мобилната версия на сайта: Посещения - 

1270, уникални-1217. Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ има  

136 865 (81 365 от тях през 2016) посещения. 

През 2016 г. по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и 

достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ по 

програма BG-08 “Културно наследство и съвременни изкуства”е създаден електронен 

своден каталог на ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания, 

притежавани от РБ „Априлов – Палаузов“ и РИМ - Габрово – публикувани са 4909 

дигитализирани страници http://kin.libgabrovo.com/. 

 

Страницата „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ в социалната 

мрежа „Фейсбук“ има 1156 харесвания (направени са 359 публикации), „Детски отдел“ 

– 136 харесвания, а групата „Приятели на РБ „Априлов – Палаузов“ – 975 

участници. 

 

Заетите библиотечни материали са 110 459; от тях заети за дома 101 908, заети за 

дома до 14 г.- 11897, 3346 в читални.  

Чрез междубиблиотечно заемане са изпълнени 20 заявки. 

Посещаемостта през 2016 г. е  59,8 %. Обръщаемост на фонда  - 0,45.Читаемост – 

39,9 %, на читатели под 14 години – 13,8 %, над 14 г.- 51,3% Обхватност – 13,2% до 14 

г.; 8,1 от 15 до 18 г.; 2,9% от 19 до 28 г.; 3,7% над 28 години. 

Проведени са 7 групови обучения на потребители - два курса за компютърно 

обучение на възрастни граждани и пет за обучение на деца и ученици с роботи „Финч“.  

Индивидуално обучени и консултирани потребители – 425.  

 

Справочно – библиографско и информационно обслужване 

  

 През годината са направени 2456 справки и консултации, 43 по имейл. 

Изготвени са 68 информационни списъка за новополучена литература; подредени са 72 

витрини за нови книги, 150 витрини и тематични лавици, 8  виртуални изложби за 

актуални събития (по календарния план). На сайта на библиотеката се поддържат 

информационни списъци с новонабавени заглавия, абонамент, рубриката „Попитай 

библиотекаря” и пр. Библиотечни екскурзии – 7. Презентации – 16. В БД LIT са 

направени нови 44 записа, а в БД Тематична - нови 282; в БД ЕКР-51 БД Дигитал - 185 

записа. 

Краеведска дейност: Ползваната краеведска литература е 915 т., а посещенията в 

отдела 628. Направени са 6218 записа в различните краеведски бази данни. По плана на 

http://kin.libgabrovo.com/


КО „Мизия” за кооперирано аналитично описание са изпратени 1360 записа и са 

получени 248. Направени са 473 (35 писмени) справки. Дистанционно обслужване – 32 

справки по скайп, 22 по имейл и 11 по телефона, 1 по пощата. Изработени са 21 

витрини и 3 виртуални изложби. Дигитализирани са 1792 страници изрезки от 

периодични издания. Разработени са електронни ресурси „Културно-исторически и 

архитектурни обекти“, „Картички“, „Портрети“.  
 

Направление „ЕКСПЕРТНО – КОНСУЛТАНТСКА И КООРДИНАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ” 

 

Към момента в община Габрово функционират 19 читалищни библиотеки с фонд 

над 3000 библиотечни единици, в община Дряново – 6, в община Севлиево – 27, в 

община Трявна – 2. Общ брой – 54. В библиотековедската база данни има 1075 записа. 

Получени са 40 тома нова литература, свързани със спецификата на отдела. 

На 11 май 2016 г. в библиотеката беше проведена работна среща с читалищни 

библиотекари от общините Габрово, Дряново и Трявна, а на 20 май 2016 в Община 

Севлиево - с читалищни библиотекари от Севлиевска община.  

В отдела е оказана експертно-консултантска помощ на 20 библиотеки от региона 

и на 3 на място (НЧ „Отец Паисий -1931“ - с. Стоевци, НЧ „Развитие – 1869“ – Дряново 

и НЧ „Бъдеще – 1928“ – кв. Любово). При посещенията на място е проверено 

състоянието на библиотечния фонд и библиотечната документация. Библиотекарите 

получиха методическа помощ във връзка с библиотечната им работа и с цел 

отстраняване на пропуските.  

През годината редовно са предоставяни дарения на обществени библиотеки в 

региона.  

  

Направление „АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ И 

ИНТЕРНЕТ”. Дигитален център 

 

През 2016 г. във връзка с проект „Съвременни подходи за проучване, 

представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област 

Габрово“ по програма BG-08 “Културно наследство и съвременни изкуства” започна 

работа Дигитален център със съответния персонал. Бяха дигитализирани 35 685 

страници. 

Отразени са всички новини и събития, обяви, културни прояви и др. за 

библиотеката и за регион Габрово на сайта www.libgabrovo.com – нови 530 публикации. 

Нови 325 публикации в „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“. 

Създаден е нов сайт „Зелена библиотека“ по проект „Библиотеката – вдъхновение за 

зелени идеи“. 

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

  

 Във връзка със 155-годишнината от създаването на габровската библиотека е 

отпечатана библиография за периода 1861 – 2016. 

Отпечатани са информационни флаери и разделители по проект, финансиран от 

програма „Култура“ на Община Габрово. Със средства от бюджета са отпечатани 

рекламни материали (флаери, разделители, химикалки, папки, бележници, календари). 

 

 

 

http://www.libgabrovo.com/


КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

През цялата година редовно са подреждани витрини и изложби, свързани с 

бележити дати, личности и събития (по отделен календарен план) във фоайето на 

библиотеката, в Детски отдел и другите обслужващи звена; организирани са 6 

представяния и творчески срещи с писатели, девет състезания и викторини от ДО. За 

втора поредна година библиотеката беше включена и в лятната занималня за деца, 

организирана от Община Габрово – 265 посещения. 

Библиотеката участва в националната кампания „Читател на годината“, в 

националната кампания „Бисерче вълшебно 2016“, в националната кампания „Чети с 

мен“, в националната кампания „Забавното четене“, в проекта на ББИА „Пътуващо 

сандъче“, в „Нощта на литературата“ и др. 

 

По-важни събития през 2016 година: 

 
11 януари - презентация „Басни за малки и големи“ и литературно четене на басните на 

Стоян Михайловски по повод 160-годишнината от рождението му (1856 – 1927) пред ученици в 

ОУ „Иван Вазов“  

12 януари – „Жените в Априлското въстание“ – презентация и среща - разговор 

27 януари – виртуална изложба, посветена на 260 години от рождението на Волфганг 

Амадеус Моцарт 

1 - 5 февруари – занимания за децата и учениците по време на ваканцията – „Да творим 

с Бърборино“, „Забавна математика“, „Опознай света“, „пъзел нареди – приказката разкажи“, 

„Първи стъпки с „Power Point“. 

15 февруари – виртуална изложба, посветена на 170-годишнината от рождението на 

Райчо Каролев 

24 февруари - „Приказното наследство на братя Грим“ – занимателни игри с въпроси 

върху приказките на Вилхелм и Якоб Грим по повод 230 г. от рождението на ВИЛХЕЛМ ГРИМ 

(24.2.1786–16.12.1859). Посещение на библиотекари от Детски отдел в ОУ„Ран Босилек“. 

7 март – Кандидатстудентска борса 

21 март – среща - рецитал, посветена на Световния ден на поезията 

 

2 – 23 април. Национален маратон  на четенето. 23 април – световен ден на четенето и 

авторското право. 

 2-8 април - Дни  на детската книга и изкуствата за деца. 2 април – международен ден на 

детската книга. 

• 5 април - среща с габровски детски писатели – Мария Великова, Емилия 

Търновска, ХРисто Мандев и др. 

•  6 април - „Краят на приказката остава за Вас“ – занимателна игра 

Посещение на библиотекари от Детски отдел в ЦДГ „ Мечо Пух “. 

• 8 април - „Какъв искам да стана, когато порасна?“ – четене на 

стихотворения в рими и гатанки за професии с най-малките деца от 

първа група на ОДЗ „Дъга“ 

13 април – флашмоб „Как докато четем, растем“, част от Маратона на четенето 

 21 април – „Докоснати от книгата“ – дискусия в ОУ „Ран Босилек“ 

 22 април – среща с Николета Априлова, потомка на Васил Априлов 

 23 април - Виртуална изложба „Първите български книги“ 

 27 април – „Продължава ли и днес Славейковият „Сън за щастие”? – по повод 150 г. от 

рождението на Пенчо Славейков (27.4.1866-10.6.1912). Виртуална изложба. Художествен 

рецитал и дискусия. 

 1 май - Виртуална изложба, посветена на 140-годишнината от Априлското въстание в 

Габровско 



 9 май  - „На гости в библиотеката“ - ученици от първи клас при  ОУ „Васил Левски“ в 

ДО 

 

12 – 15 май. Национална библиотечна седмица 

 

• 11 май - професионален празник на библиотекарите. Среща на 

ръководството с комисията по библиотечно-информационно обслужване 

на гражданите в ОбС – Габрово  

•  11 май – „Нощ на литературата“, посветена на Ран Босилек 

•  Анкета „Книгата, която бих прочел отново“ 

•  12 май - „Литературни задачи за малки търсачи“ – образователни игри. 

Посещение на ученици от ОУ „Неофит Рилски“ в Детски отдел на 

библиотеката 

• 13 май „Интересно е да си библиотекар“ - деца - доброволци  в ролята на 

помощник  - библиотекари 

 19 май – среща с писателя Стоян Цонев 

 20 май – среща с писателя Христо Стоянов и представяне на най-новата му книга “Ами 

това е..: Носталгии по Габрово“ 

 24 май - Библиотечната колегия участва в празничното шествие 

 

ЮНИ. ЮЛИ. АВГУСТ „Лято в библиотеката“: 

• „Откриватели на знание“ – познавателни игри с ученически летни 

академии и доброволци на библиотеката. Всеки понеделник  

•  „Пътешествия в света на интернет“- образователни и занимателни игри в 

Мрежата.  Всеки вторник  

•  „Прочети, разкажи и нарисувай“ -  лятна читалня на открито. Всяка сряда 

пред беседката в градския парк зад библиотеката 

•  Творческо ателие – квилинг, рисуване, декупаж, моделиране и др. Всеки 

четвъртък. 

•  Деца – доброволци в ролята на помощник – библиотекари. Всеки петък в  

 1 юни – ден на детето – игри и забавления в парка 

 4 юни – световен ден на рисуването „Drawing day“ в парка 

 7 юли - среща с писателката Христина Панджаридис  

 25 юли – среща с журналиста Румен Стоичков 

 27 юли – виртуална изложба, посветена на 1100 г. от рождението на Св. Климент 

Охридски 

 1 август – виртуална изложба „Памет за Шипченската епопея“ 

 26 септември – откриване на къщичка за книги по проект „Бяла спретната къщурка.. с 

книги най-отпред“ и „Добро за добро“ – литературен урок, придружен с презентация върху 

приказките на Ран Босилек. Посещение на ученици от ОУ „Ран Босилек“ в Детски отдел.  

 10 – 17 октомври – Национална седмица на четенето, организирана от МОН 

 10 октомври – Презентация и игра „Приказна дъга“ с ученици от ОУ „Ран Босилек“ 

 12 октомври – литературен дуел „Най-добър четец“ с ученици от ІІ клас на ОУ „Ран 

Босилек“  

 17 – 21 октомври – Седмица на програмирането с робота „Финч“ 

 26 - 27 октомври – Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-

историческо наследство чрез библиотеките", посветена на 155-годишнината на Габровската 

библиотека с повече от 80 участници.  

 Състезание с ученици „Любознайко“, посветено на 155-годишнината на библиотеката, 

включващо образователни, познавателни, логически игри и въпроси от различни отрасли на 

знанието. Детски отдел. 

 1 ноември 

 Априлова награда за „По следите на думите“ от Йордан Хаджиев 

 Откриване на къщичката за книги в двора на НАГ и НМО с литературно четене 



 24 ноември – съвместна изложба с ДХС „Личности и събития от историята на габровски 

хумор“ 

 25 ноември - „Срещи с Пинокио и героите на Карло Колоди в днешния ден” – 

презентация и творческа дискусия по повод 190 г. от рождението на писателя. 

 12 - 19 декември - „Коледни усмивки” – детско арт-ателие за изработване на 

поздравителни картички от деца-читатели и доброволци на библиотеката. Картичките, 

коледните украси и подаръци традиционно предоставяме на Сдружение „Равен старт – 2008” за 

Коледния благотворителен базар за деца със специални образователни потребности в Габрово. 

 21 декември – предколедна среща с бивши служители на библиотеката 

 29-30 ноември – участие в Национален форум „Библиотеките днес“ 

 22 декември - Годишна среща на доброволците и екипа на библиотеката. Отчитане на 

резултатите от инициативи, проекти и събития с доброволческо участие. 

 

ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ПАРТНЬОРСТВА. ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ 

И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Приключи проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп 

до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ по програма 

BG-08 “Културно наследство и съвременни изкуства” мярка 2 „Документиране на 

културната история” в партньорство с РИМ – Габрово за създаване на дигитални 

центрове в двете институции и дигитализиране на старопечатни издания 2015 на обща 

стойност 199 884 евро. Беше създаден дигитален център с бук-скенер и специализиран 

софтуер на стойност 55 621.30 лева. 

Проект „Бяла, спретната къщурка…с книги най-отпред”, съфинансиран от 

Община Габрово по програма „Култура“ за изграждане на седем дървени къщички за 

книги на обща стойност 6 530 лв. 

Проект „Библиотеката – вдъхновение за зелени идеи“ на стойност 4800 лв., 

финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. 

Партньорство в проект „Интеграционни мерки за повишаване на училищната 

готовност на децата в община Габрово“ на Община Габрово. 

Партньорство в проект „Изкуството“ – докосване до божественото“ на „Зелисто“ 

ООД, съфинансиран от Програма „Култура“ на Община Габрово. 

Партньорство в проект „Котки върху покрива“ – артинсталация на скулптора 

Адриан Новаков, съфинансиран по програма «Култура» на Община Габрово. 

Подписано е споразумение за продължаване на партньорството с фондация 

„Глобални библиотеки – България“ – участие в работни срещи на УС на Фондация 

„Глобални библиотеки – България“ с директорите на регионални библиотеки и 

координатори по програма „Глобални библиотеки – България“ 2009-2013 и Национален 

форум „ Библиотеките днес“, 29-30 ноември 2016 г. 

Габровската библиотека е една от десетте в България, на които са подарени 

роботи "Финч" и е обучен персонал за провеждане на безплатни уроци чрез 

Посолството на САЩ в България и Фондация „Глоб@лни библиотеки – България“. 

 

Партньорства: 

 

Продължава успешното сътрудничество с Община Габрово, Областна 

администрация, Областен информационен център, ББИА, СУ „Св. Климент Охридски“ 

– катедра „Библиотекознание“, УНИБИТ, Национален музей на образованието, 

Регионален исторически музей, музей „Дом на хумора и сатирата“, отдел „Държавен 

архив“ към Регионална дирекция „Държавен архив“ - Велико Търново, ЕМО „Етър”, 

ХГ„Христо Цокев”, МАИР „Боженци”, Туристически информационен център, 



Интерактивен музей на индустрията, РЕКИЦ, ИМКА, Народно читалище „Априлов – 

Палаузов”, НЧ „Габрово – 2002“, читалища, РИО, ТСБ, Дирекция „Бюро по труда“, 

Габровска търговско – промишлена палата, ПП „Българка“, училища, детски градини, 

неправителствени организации, Младежки съвет по наркотични вещества, Обществен 

дарителски фонд; Дружество на инвалидите, Дневен център за възрастни с ментални 

увреждания и много други институции.  

Ръководството и екипът на библиотеката продължават да работят за 

разширяване кръга от партньори – лица и организации.  

 

Клуб „Доброволец“: 

 

Регистрираните доброволци на библиотеката са 23. Те се включиха в  различни 

инициативи: флашмоб, литературни четения и творчески срещи с поети, писатели и пр.; 

в седмицата на детската книга, маратон на четенето, в Националната библиотечна 

седмица, в лятна читалня на открито, в националната кампания „Чети с мен“, 

посещение на Дневния център за възрастни с увреждания и др. Доброволците изготвяха 

презентации, участваха и в разпространение на рекламни материали, в преместване, 

подреждане, подновяване на библиотечни документи, в инициативата "Библиотекар за 

един ден" и др. На доброволчески стаж през лятото бяха трима доброволци. На 22 

декември 2016 г. най-активните доброволци бяха отличени с грамоти и предметни 

награди. 

 

Информация и публичност: 

 

Местните и централни традиционни и електронни медии редовно отразяват 

събитията в РБ „Априлов – Палаузов”. През годината са публикувани                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

257 (167 в електронни и 90 в печатни медии) статии за библиотеката, три от които в сп. 

„ББИА онлайн“. Проект на библиотеката е представен в дипляна на „Глобални 

библиотеки – България“, снимка в дипляната на ББИА за НБС,  излъчени са общо 5 

радиопредавания – БНР, радио „Фокус“, „Бумеранг“, „Радиоцентър Габрово“. 

Отпечатани и разпространени 2000 бр. информационни флаери и разделители. 

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Персоналът включва 23 библиотечни специалисти (в т.ч. директор). Колегата 

Галина Маркова успешно придоби професионална квалификация „Библиотекар – 

библиограф“, а Ина Божкова и Мария Стоева продължават обучението си във ВТУ „Св. 

св. Кирил и Методий“. 

По проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до 

книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ за работа с 

техниката и софтуера бяха обучени петима служители – Нина Иванова, Мариана 

Трифонова, Ралица Лесева, Пламен Генчев, Мария Стоева. 

Анелия Мутафчиева участва с презентация „Библиотеката - социален институт 

за възпроизводство на знание и добри практики" в  Националната конференция на 

ББИА с доклад „Променената парадигма на информационно-библиотечното 

обслужване чрез системата библиотека" в международна научна конференция в Шумен 

и с презентацията „Сътрудничество между библиотеката, детските и учебните звена“ в 

Национална кръгла маса на СБУ. 



Екипът на отдел „Краезнание“ и директорът участваха в юбилейна работна 

среща „50 години краеведска дейност в обединение „Мизия“ (16-17 юни), на която 

Нина Иванова и Соня Стоянова изнесоха презентации.  

Презентацията „Библиографско описание и дигитализация на книжовни 

културни ценности в РБ „Априлов – Палаузов“ с виртуална изложба на Нина Иванова и 

Соня Стоянова бяха представени на научно – практическа конференция 

„Дигитализация на културно-историческото наследство“ – 2.06.2016  г. в РИМ – 

Габрово и на националната кръгла маса „Достъп до книжовното културно – 

историческо наследство чрез библиотеките“ (26.10.2016). 

Директорът, инж. Мариана Трифонова и Дара Георгиева участваха в годишния 

семинар за софтуерни продукти на фирма „СофтЛиб” в Бургас, на който Савина Цонева 

представи презентация по проект BG08. 

Нина Иванова и Савина Цонева участваха с презентация и доклад в 

Петнадесетата национална научна конференция с международно участие „Библиотеки. 

Четене. Комуникации.”, 17-18 ноември, В. Търново. 

Инж. Мариана Трифонова е обучена като обучител за програмиране на роботи 

„Финч“ и за администриране на бази данни. 

Двадесет и двама служители взеха участие в обучение „Ефективно преодоляване 

на напрежението и стреса в работата“ с д-р Наталия Любенова (12-13 декември 2016). 

Мария Стоева и Дара Георгиева взеха участие в обучение за предоставяне на 

електронни административни услуги (15 -16 декември 2016 г. Русе). 

Главният счетоводител участва в обучителните семинари „Новият закон за 

счетоводството. Европейско и международно финансиране на проекти. Поети 

ангажименти и нови възникнали задължения за разходи“ и „Начисляване на 

амортизации в бюджетните организации“.  

Екипът на библиотеката посети РБ „Христо Смирненски“ – Плевен за  обмяна на 

идеи, опит и добри практики. 

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Разработена е политика за здравословни и безопасни условия на труд. Създадени 

са условия за извършване на начален, периодичен и инструктаж на работното място. 

Сключен е договор със Служба за трудова медицина за извършване на наблюдение и 

анализ на условията на труд и здравословното състояние на работещите в 

библиотеката. През 2016 година са актуализирани оценките на условията на труд, 

професионалните рискове, работното оборудване. Извършени са прегледи от очен 

специалист на служителите над 40-годишна възраст. Извършени са изискваните 

замервания. Проведени са две обучения по пожарна безопасност и работа с 

пожарогасители (21.01 и 24.11 „Действия при пожар, възникнал в сградата на РБ 

„Априлов – Палаузов“). Проведен е годишен инструктаж за пожарна безопасност на 

работещите в библиотеката. Извършен е първоначален инструктаж на новоназначените 

служители. Периодично се проверява дневникът, в който се удостоверява изключването 

на ел. захранването, ежемесечно се води дневник за контрол на наличието и 

изправността на носимите и возими пожарогасители в библиотеката. Извършена е 

профилактика на пожарогасителите и вътрешните пожарни кранове. Актуализиран е 

планът за действие при бедствия и аварии. Директорът, отговорникът за ОБЗ и 

отговарящият за пожарната безопасност са преминали съответното обучение. Данаил 

Йосифов е преминал съответните обучения за придобиване на правоспособност като 

електротехник и за работа с котли за отопление. 

 



МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И СГРАДЕН ФОНД 

  

 Сградата се нуждае от външно боядисване и ремонт на северната фасада и 

покрива. Изработен е архитектурен проект от лицензиран архитект и е съгласуван с 

НИНКН. Със средства от бюджета е направен ремонт на помещение в сутерена, в 

което се предвижда изработване на подвързия на библиотечни материали. Извършвани 

са необходимите текущи ремонти в двете сгради и филиала. Инсталиран е климатик в 

помещението на „Автоматизация“ и климатици в новата зала на Детския отдел. 

Закупено е обзавеждане за залата на ДО. Извършена е годишна инвентаризация на 

материалните активи. 

 Въведена е система за видеонаблюдение над читателските зони с оглед 

превенция на кражби от библиотечните фондове и превенция на конфликтни ситуации. 

 

АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 

Основните документи за дейността на библиотеката са съобразени със с всички 

нормативни документи, касаещи дейността. Вътрешните нормативни документи са 

приети на Дирекционен съвет, утвърдени от директора и всички работещи са 

информирани срещу подпис. През годината са проведени 12 заседания на 

Дирекционния съвет, на които са разглеждани текущи проблеми, планове и отчети за 

изпълнението на задачите. Служителите на библиотеката са запознати с Етичния 

кодекс на библиотекаря. Документите, свързани с обслужване на читателите са 

поставени на видно място в библиотеката и е осигурен свободен достъп до тях за 

читателите. Въведена е система за контрол на достъпа и работното време в двете 

сгради. 

Библиотеката е вписана в публичния регистър на обществените библиотеки към 

МК. 

 

Бюджет и финанси 

 

Приходи общо: 477 920 лв. 

 

• държавна субсидия –  446 329 лв.  

• собствени приходи в размер на 16 970 лв.  

• друго финансиране  

- текущи помощи и дарения – 1 000 лв. 

- за методична помощ от МК – 5 000 лв.  

- проект от ФГББ  и ОУ“ Р. Каролев“ – 4 755 лв. 

- проект Програма „Култура“ – 3 866 лв. и др. 

 

Разходи общо: 477 920 лв.  

 

• работни заплати – 275 469 лв. (210 589 лв. за 2015 г.)  

• други възнаграждения и плащания за персонала – 14 823 лв. 

• в това число обезщетения за напуснали служители и пр.- 206 лв.; 

болнични 2 371 лв.; СБКО  и работно облекло  

• осигурителни вноски – ДОО, ЗОВ и ДЗПО – 53 214 лв. (за 2015 г. – 

39624 лв.)  




