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Финансиране по Договор с 

Министерство на Културата 

РД11-00-115/24.06.2016 

Дейност 3:  

Условия и критерии за  отпускане на средства на  

библиотечни служители за обучения за  

придобиване на квалификация за професия библиотекар 

 
 

 

П Р О Г Р А М А  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА 

за придобиване на III – та квалификационна степен 

 

ЧАСТ 1: Програма за предоставяне на средства 

1.1. Обща характеристика  

Фондация „Глобални библиотеки – България” (Фондацията) ще предостави 

безвъзмездна финансова подкрепа за служители от обществените библиотеки
1
 със 

средно образование, за надграждащо обучение за придобиване на ІІІ степен на 

професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност 

"Библиотекознание" 

Общият размер на средствата, които Фондацията ще предостави е 70 000 лева. 

Финансовата подкрепа ще бъде отпускана в размер до 300 лева за съфинансиране на 

индивидуалните такси за обучение в лицензирани от НАПОО центрове за 

професионално образование. 

Средствата ще бъдат предоставени за провеждане на обучение в периода от 1 април 

2017 г. до  1 ноември 2018 г. 

Целта на финансирането е да бъдат подкрепени библиотечни служители с натрупан 

практически опит без придобита степен на професионална квалификация да изпълнят 

образователните изисквания на Закона за обществените библиотеки. 

1.2. Нормативни изисквания за придобиване на професионална квалификация по 

професия „библиотекар”. Обучение. 

Фондация „Глобални библиотеки – България” провежда настоящата Програма в 

подкрепа на държавната политика за повишаване на изискванията за обслужване в 

библиотеките. 

Те са регламентирани със Закона за обществените библиотеки (ЗОБ) (обн. в ДВ. бр. 42 

от 5 юни 2009 г. изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 

2010г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г. ), 

                                      
1
 Допустими кандидати са служители от обществени библиотеки, подписали Споразумения за 

сътрудничество с Фондацията през 2016 г. 
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с който се въвежда изискването за професионална квалификация (чл. 35, т. 3 и чл. 39, т. 

2). В Преходните и заключителни разпоредби, § 7 на Закона е допусната възможността 

за период от 7 години работещите в обществените библиотеки без библиотечна 

квалификация да преминат през обучение за придобиването й ( този срок изтича на 6 

юли 2016 г.). 

В тази връзка е въведено Държавно образователно изискване (ДОИ) за придобиване на 

квалификация по професията „Библиотекар" (с код 322010), специалност 

„Библиотекознание” (с код 3220101) от област на „Образование”, „Журналистика, 

масова комуникация и информация", професионално направление 322 „Библиотечно-

информационни науки и архивистика", съгласно Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното 

образование и обучение. 

Описание на професията, целите на обучението, резултатите и изискванията към 

обучаващите организации и др. условия са представени в НАРЕДБА № 77 от 26.09.2012 

г. за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар" (Обн. - ДВ, бр. 79 от 

16.10.2012 г., в сила от 16.10.2012 г.), издадена от министъра на образованието, 

младежта и науката (Приложение 1). 

Обучението за придобиване на тази квалификация е легитимно само когато е проведено 

в лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение 

(НАПОО) центрове за професионално образование. 

Списък на Лицензираните центрове за обучение по професията "библиотекар" със 

средно образование (Приложение 2), също е достъпен на сайта на Националната 

агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) - 

http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/    .  

Обучението в тези центрове се провежда съгласно изискванията на Закона за 

професионалното образование и обучение, основни между които са: 

- обучението да бъде провеждано по лицензирана от НАПОО програма; 

- обучаващите по тази програма да имат определена квалификация и др. 

 

Изисквания към обучителите в обучителните центрове: 

Съгласно Наредба 77, Приложение към чл. 2, точка 6. - обучителите да имат 

образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" от професионални 

направления „Обществени комуникации и информационни науки", „Информатика и 

компютърни науки", „Комуникационна и компютърна техника" от Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 

от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.), със 

специалност, съответстваща на учебния предмет, който преподават, и с квалификация 

или професионален опит в разработването и внедряването на приложения за интернет; 

Продължителност на обученията – 960 учебни часа, от които  416 по теория и 544 по 

практика, разпределени в 6 сесии. 

Основните дисциплини в програмата от 960 часа: Общо библиотекознание, 

Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и 

организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др. 

Обучението завършва с Държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация в професионалното образование, съгласно чл. 36 от ЗОБ.  

http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/
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Успешно завършилите пълния курс на обучение и положили държавните изпити по 

теория и практика получават Свидетелство за придобита III степен на професионална 

квалификация по професия "Библиотекар", съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за 

документите за системата на народната просвета. 

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 

„Библиотекар", професионалната квалификация може да бъде повишавана чрез 

посещаване на семинари, курсове и други форми за допълнителна квалификация 

(съгласно цитираната по-горе Наредба 77). 

Придобиването на трета степен на професионална квалификация по професията 

„Библиотекар" дава право за заемане на длъжности (професии) от Националния 

класификатор на професиите и длъжностите (НКПД)  от единична група 2622 

„Библиотекари и сродни на тях специалисти" и от единична група 3433 „Технически 

персонал в галерии, музеи и библиотеки", както и други длъжности, допълнени при 

актуализиране на НКПД. 

Библиотекарите могат да работят като изпълнители във всички видове и типове 

библиотеки, в читалища, музеи, архиви и други културни институции, в 

документалните отдели на редакции, издателства, периодични издания и в други медии 

и фирми в областта на книгоразпространението, както и в неправителствени 

организации. 

 

ЧАСТ 2: Организация и провеждане на конкурса за кандидатстване по 

Програмата за предоставяне на средства 

2.1. Допустими кандидати и изисквания. 

Кандидатите следва да отговарят на всички условия, като са: 

- служители от библиотеки, имащи подписани споразумения за сътрудничество със 

Фондацията от 2016 г.; 

- служители на трудов договор, с професионален опит не по-малко от 1 години в 

библиотеката, в която работят понастоящем; 

- служители със средно образование; 

- служители, които не се обучават към момента на кандидатстване в следваща 

образователна степен по друга професия; 

- служители, получили съгласието на ръководството на Библиотеката/Читалището, от 

които кандидатстват. 

 

Няма ограничение за: 

- броя кандидати от една Библиотека/ Читалище; 

- за възраст. 

2.2. Организация и провеждане на конкурса 

2.2.1. Кандидатстване 

Фондацията обявява Програмата за предоставяне на средства на електронната си 

страница http://www.glbulgaria.bg/ за всички заинтересовани служители. 

Кандидатите за да получат средства за обучение е необходимо да изберат курс и да 

подадат следните документи: 

- Заявление за кандидатстване по Образец (Приложение 3) 

http://www.glbulgaria.bg/


Страница 4 от 5 

 

- Копие на трудова книжка за удостоверяване на местоработата и продължителността 

на професионалния опит на позиция библиотекар не по-малко от 1 години в 

библиотеката, в която работи понастоящем кандидата;  

- Потвърждение от избраната от кандидата обучаваща организация (Лицензиран от 

НАПОО Център за професионално обучение) за съгласие да включи кандидата в 

предстоящо обучение с посочване на периода на обучение, такса, вид документ, който 

се издава при успешно полагане на заключителните изпити, копие на разрешителното 

на обучаващата организация да провежда вида обучение, за който Фондацията планира 

да отпуска средства; 

В Заявлението (Приложение 3) кандидатите декларират съгласие с условията на 

проекта на договор за отпускане на средствата (Приложение 4), както и ангажимента да 

заплатят средствата, необходими за доплащане на избрания курс.  

Заявлението се подписва и от представляващия библиотеката, в която работи заявителя, 

с което представляващият декларира съгласието си да осигури необходимото време и 

условия на библиотечния служител за продължаване на образованието му, както и 

съгласие с предвидените условия в проекта на 3-странен договор, касаещи 

представляваната от него организация. 

 

Получените във Фондацията документи ще бъдат завеждани с регистрационен номер 

по реда на тяхното получаване. 

 

2.2.2.  Място за подаване на документи за кандидатстване 

Документи за кандидатстване се подават във Фондация „Глобални библиотеки – 

България” и ще бъдат приемани: 

- по електронна поща на електронен адрес:   

office@glbulgaria.net/  ; 

- по пощата, на административния адрес на ФГББ – 

София 1000, ул. „Христо Белчев” № 1, ет.4, 

(с пощенско клеймо с дата не по-късна от деня, обявен за краен срок за подаване на 

документи) 

- лично подадени, на административния адрес на ФГББ. 

 

2.2.3.  Срок за подаване на документи: 8 март 2017 г. 

 

2.2.4. Подбор на кандидатите 

Подадените документи ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Председателя на 

УС на ФГББ. Всички допустими кандидати ще бъдат класирани по реда на получаване 

на документите във ФГББ. 

Комисията ще изготви списък с класираните кандидати, който след утвърждаване от 

Председателя на УС на ФГББ ще бъде обявен на електронната страница на ФГББ, както 

и всички одобрени кандидати ще получат уведомителни писма. 

 

2.2.5. Срок за обявяване на резултатите 

Пълен списък на одобрените за финансиране кандидати ще бъде обявен в срок до 8 

работни дни след крайния срок за подаване на документи. 

 

2.2.6. Отпускане на средствата 

mailto:office@glbulgaria.net/
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За всеки одобрен кандидат ще бъдат отпуснати средства в размер до 300 лева за 

съфинансиране на определената такса за посещение на избрания от кандидата курс. 

Средства за съфинансиране на таксите ще бъдат отпуснати на всички кандидати, 

подали заявление и класирани по реда на получаване на заявлението до изчерпване на 

предвидения финансов ресурс. 

Средствата ще бъдат преведени на представляващия организацията – народно 

читалище/ обществена библиотека, в която работи одобрения кандидат след 

подписване на тристранен договор между Фондацията, читалището/ обществената 

библиотека и библиотекаря. Проектът на тристранния договор е част от настоящата 

документация и е представен в Приложение 4. 

Представляващият съответното народно читалище/ обществена библиотека поема 

отговорността по превеждане на сумата на обучаващата организация, за което ще се 

отчита пред Фондацията, както и предприема договорените действия при прекъсване 

или неуспешно завършване на обучението.  

2.2.7. Срок за провеждане/ преминаване на обучението – до 1 ноември 2018 г. 

2.2.8. Срок за отчитане на резултатите от обучението 

Всички кандидати, получили средства по настоящата Програма, в срок до 30 ноември 

2018 г., отчитат резултата от преминатото обучение като представят във Фондацията 

Свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия 

"Библиотекар", съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за документите за системата 

на народната просвета. 

 

ЧАСТ 3  

Прекъсване или неуспешно завършване на обучението  

 

При прекъсване, неуспешно завършване на обучението или предсрочно прекратяване 

на трудовото правоотношение на служителя, предоставените средства се възстановяват 

в пълен размер на Фондацията, по реда, определен в проекта на договор. 

 

 
*** 
Фондация „Глобални библиотеки – България” изразява готовност да предостави информация и 

да консултира всеки служител. в определения срок за подаване на документи за изясняване на 

възможността да започне планираното обучение, както и за други, свързани с процедурата 

въпроси.  

 
*** 
 

 


