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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З А К О Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за обществените 

библиотеки 
 

(Обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г. и  

бр. 15 и 68 от 2013 г.) 
 

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава изречение второ: 

„В регистъра се вписват: 

1. наименованието, седалището, адресът на управление на 

библиотеката и данни за контакт; 

2. видът на обществената библиотека съгласно чл. 7; 

3. площта на библиотеката; 

4. филиалите на библиотеката; 

5. извършваните библиотечни услуги по чл. 51 и 52;  

6. обемът на библиотечния фонд, който не може да бъде по-малък от 

посочения в чл. 8, ал. 1, т. 1; 

7. данни за посещаемостта на библиотеката; 

8. броят квалифициран персонал; 

9. броят компютъризирани работни места в библиотеката.” 

2. В ал. 2 думите „придружено с документи, удостоверяващи 

изискванията по чл. 8, ал. 1” се заменят с „придружено с документи относно 

данните по ал. 1”. 

3. Създават се ал. 3-7:   

„(3) В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се 

спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния 

подпис, а документите по ал. 2 се прилагат във вид на сканирани копия, 

подписани с електронен подпис. 
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(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно 

лице в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението издава 

удостоверение за вписване в регистъра по ал. 1. 

(5) Обществените библиотеки са длъжни да уведомяват писмено 

министъра на културата за всички промени в обстоятелствата, вписани в 

регистъра, както следва: 

1. за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 1-4 – в 14-дневен срок от 

настъпване на промяната; 

2. за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 5-9 – ежегодно до края на 

месец януари. 

(6) Промените в обстоятелствата по ал. 5 се вписват в регистъра в  

7-дневен срок от постъпването на уведомлението в Министерството на 

културата.  

(7) Редът за водене на регистъра се определя с наредба на 

министъра на културата.”  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон 

министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 7 от Закона за 

обществените библиотеки. 

§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон 

Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и 

заявления, подавани по електронен път по реда на Закона за обществените 

библиотеки. 

 

 

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ……………..…... 2014 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
(Михаил Миков) 
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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

обществените библиотеки 

 
 

Със законопроекта е предложено изменение и допълнение на чл. 10 

от Закона за обществените библиотеки във връзка с изпълнението на мярка 

№ 140 от Плана за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение  

№ 808 на Министерския съвет от 2012 г., и във връзка със стабилизационните 

мерки, приети с Решение № 368 на Министерския съвет от 2013 г., и 

Програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и 

социални приоритети на правителството на Република България”, приета с 

Решение № 456 на Министерския съвет от 2013 г. 

С изменението и допълнението на чл. 10 от Закона за обществените 

библиотеки са предвидени данните, които ще съдържа регистърът и които 

следва да бъдат подавани от обществените библиотеки.    

Предлага се срокът, в който ще се разглеждат заявленията за 

вписване в регистъра, да бъде определен на едномесечен от датата на 

подаване на заявлението, като е предвидено в същия срок министърът на 

културата или оправомощеното от него длъжностно лице да издава 

удостоверение за вписването в регистъра.  

Въвежда се задължение за обществените библиотеки писмено да 

уведомяват министъра на културата за настъпилите промени в 

обстоятелствата, вписани в регистъра. 

Предвидено е редът за водене на регистъра да бъде определен с 

наредба на министъра на културата, която да бъде издадена в тримесечен 

срок от влизането в сила на закона. 

Предвидена е възможност за подаване на заявленията за вписване 

в регистъра, както и на всички други заявления или документи, предвидени в 

Закона за обществените библиотеки, по електронен път. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
       (Пламен Орешарски) 


