Приложение към т. 2 на
Заповед № РД 09-137/ 09.04.2008г.

П РАВИЛА
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
НА БИБЛИОТЕКИТЕ ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ИМ С
КНИГИ И ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ ПО
ПРОГРАМА
„БЪЛГАРСКИТЕ
БИБЛИОТЕКИ-СЪВРЕМЕННИ
ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” – 2008 г.

Чл. 1. Тези правила определят начина за участие в реализирането на
програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност” през 2008г.
Чл. 2. Програмата продължава изпълнението на основната цел - чрез
осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните
колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за
развитие на библиотеките като основни центрове за духовност,
придобиване на знания и информация.
Чл. 3. Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез
подготовка и защита на проекти, които включват книги, периодика и други
информационни източници, включително и на електронни носители,
съобразени с културните и образователните потребности на гражданите,
които обслужва дадената библиотека.
Чл. 4. (1) Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат
всички библиотеки и юридически лица с функциониращи библиотеки.
(2) За финансова подкрепа не могат да кандидатстват библиотеки
и юридически лица с неизпълнени договорни задължения към
Министерството на културата.
Чл. 5. (1) Проектите се изготвят и представят в Министерството на
културата по формуляр, съгласно Приложение № 1.
(2) Библиотеките и юридическите лица прилагат към формуляра
по ал. 1 заверени копия на следните документи:
1. държавните и общински организации – акта за създаване и
карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

2. лицата, регистрирани по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел - съдебно решение за първоначална регистрация,
удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация, картата за
идинтификация по регистър БУЛСТАТ;
3. за читалищата – съдебно решение за първоначална
регистрация, удостоверение за актуално състояние по съдебната
регистрация, картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ,
удостоверение за вписване на регистъра по чл. 10 от Закона за народните
читалища;
4. удостоверение, че нямат задължения към Националната
аганция за приходите;
5. пълномощно, в случай, че проектите сe подават от
упълномощено лице.
Чл. 6. (1) В проектите се включват книги, периодичните издания и
други информационни източници, включително и на електронни носители
от следните области:
1. художествена литература;
2. художествена литература за деца;
3. хуманитаристика /публицистика, литературна критика и
литературна история, история, включително и краеведски
изследвания и др.;
4. справочна и друга научна литература, съобразно профила на
библиотеката;
5. периодични издания в областта на литературата и културата.
(2) В проектите се включват приоритетно произведения на
български автори.
Чл. 8. (1) Книгите и информационните източници, включени в
проектите, да обхващат максимално широк кръг издателства, регистрирани
съгласно българското законодателство.
(2) Заглавията от едно издателство, включени в един проект, не
могат да надвишават 30% от общия брой по проекта.
Чл. 9. Министерството на културата подкрепя финансово 90% от
общата стойност на проекта. Кандидатстващата организация е длъжна да
осигури останалите 10 % от други приходоизточници.
Чл. 10. Общата стойност на всеки проект не може да бъде по-малка
от 1000 лв.
Чл. 11. (1) Проектите се разглеждат в две конкурсни сесии, обявени
през м. април и през м. август.

(2) Всяка сесия се обявява със заповед на министъра на
културата, оповестява се в сайта на Министерството и се публикува поне в
един национален всекидневник.
Чл. 12. Дейността по организацията на сесията и приемането на
проектите се осъществява от дирекция „Книга и библиотечно дело” на
Министерството на културата.
Чл. 13. (1) Проектите се подават в деловодството на
Министерството на културата в едномесечен срок от обявяването на
конкурсната сесия.
(2) След завеждането им в деловодството, се предоставят на
дирекция „Книга и библиотечно дело”, която изготвя регистрационен лист,
включващ пореден номер на проекта, входящ номер, информация за
кандидатстващата библиотека или организация, обща стойност на проекта,
размер на исканата от Министерството на културата подкрепа.
Чл. 14. (1) Проектите се разглеждат и оценяват от комисия, назначена
със заповед на министъра на културата, в която участват експерти в
областта на книгата и библиотечното дело, както и представители на
дирекция „Книга и библиотечно дело” на Министерството на културата.
(2) В комисиите не могат да участват експерти, които
представляват издателства, библиотеки и организации, кандидатстващи за
финансиране по конкретната сесия.
Чл. 15. (1) Комисията разглежда и извършва оценка на проектите,
която съдържа:
1. проверка на съответствието на кандидата и предлагания
от него проект с условията за получаване на финансова подкрепа, съгласно
тези правила;
2. проверка за наличието на документи, удостоверяващи
осигуряването на други приходоизточници за реализирането на проекта,
съгласно чл. 9.
(2) За всяка конкурсна сесия могат да бъдат определяни и
допълнителни критерии за оценка на проектите, които се обявяват
едновременно с обявяване на сесията.
(3) При липса на някои от изискваните съгласно тези правила
документи, както и при наличието на непопълнени части от формуляра,
липсващи приложения, подписи или печат на библиотеката или
юридическото лице, проектът не се разглежда.
Чл. 16. Решенията на комисията се оформят с протокол, който
съдържа одобрените проекти, тяхната обща стойност, размера на

финансовата подкрепа от Министерството на културата и мотиви за
взетите решения.
Чл. 17. Въз основа на решенията на комисията по чл. 16, министърът
на културата издава заповед, с която определя спечелилите конкурса
проекти и размера на финансовата подкрепа от Министерството на
културата.
Чл. 18. Резултатите от конкурсните сесии се обявяват в сайта на
Министерството на културата.
Чл. 19. Въз основа на заповедта по чл. 17 министърът на културата
сключва договори за отпускане на финансовата подкрепа.
Чл. 20. Изпълнението на заповедта се контролира от директора на
дирекция “Книга и библиотечно дело” и главния счетоводител на
Министерството на културата.
Чл. 21. (1) След приключване всеки проект се отчита финансово в
счетоводството на Министерството на културата, в срок един месец след
получаване на средствата.
(2) Към финансовия отчет се прилагат заверени копия на
всички оригинални документи за направените разходи по целия проект,
които се завеждат в деловодството на Министерството на културата.
(3) Книгите и информационните източници, закупени по
програмата, се обозначават със стикер, който се предоставя от
Министерството на културата.
Чл. 22. След приключване на всяка сесия директорът на дирекция
„Книга и библиотечно дело” на Министерството на културата представя
пред министъра на културата доклад за нейното протичане, финансови
резултати и очаквано въздействие.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилата се издават на основание чл. 14, ал.
2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 5, ал. 1,т. 19 от
Устройствения правилник на Министерството на културата.
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