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    Държавна агенция за информационни технологии и 
съобщения 

Национално сдружение на общините в Република 
България 

 

Пълно описание на целта на програмата: “Да се предостави лесен и 
равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги 
чрез безплатно ползване на Интернет и други ИКТ в обществените библиотеки, за 
да се подпомогне интеграцията на българските граждани в информационното 
общество, да се подобри качеството им на живот и да се насърчи гражданският 
сектор.”  

 

ОБОСНОВКА НА ПРОГРАМАТА  

Въпреки статута й на страна със средни доходи, България продължава да бъде 
изправена пред трайна информационна неравнопоставеност. Общественият 
достъп до компютри и Интернет, както и ефективното ползване на ИКТ 
(„действителен достъп”) са недостатъчно и неравномерно развити в териториално 
отношение и разкриват неравнопоставеност между различни групи от 
населението. Същевременно, в глобален и национален мащаб съдържанието на 
Интернет бързо се разраства, а институциите и обществото все повече разчитат 
на Интернет като средство за достъп до информация. По този начин се създава 
порочен кръг, който може да бъде прекъснат единствено чрез осигуряване на по-
широк и ефикасен достъп до ИКТ за населението.  

Тъй като са най-близо до населението и покриват повече или по-малко 
равномерно цялата територия на страната, обществените библиотеки в България 
са най-естественото място за достъп на гражданите до информация, услуги и 
възможности, които предлагат глобалната мрежа и компютърните технологии. Ако 
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бъдат модернизирани, компютризирани, свързани с Интернет и осигурени с 
обучен персонал, който подпомага потребителите, обществените библиотеки ще 
изиграят важна роля за преодоляване на информационната неравнопоставеност, 
допринасяйки за по-добри възможности за учене и по-широк достъп до 
информационни и обществени услуги за всички слоеве на населението. 
 
Развитието на информационното общество в България чрез мрежата от 
обществени библиотеки значително ще допринесе за ефективен достъп на 
населението до разнообразието от информация, знания и услуги, от които се 
нуждае, независимо от социален статус, пол, възраст, етнос или здравословно 
състояние. Обществените библиотеки в България обаче в момента не са 
способни да се справят с проблемите на информационната неравнопоставеност и 
недостатъчно развитото информационно общество в България.  
 
Нарастващата интеграция между информация, компютризация и комуникации в 
глобалната мрежа налага преразглеждане на функциите на обществените 
библиотеки в България. Отварянето към нуждите на потребителите и 
въвеждането на ИКТ ще разширят обхвата на услугите, предлагани от 
обществените библиотеки в страната, и ще съдействат за преодоляване на 
информационното неравенство. Обществените библиотеки са важен елемент от 
националната информационна система и навременното въвеждане на ИКТ в тях 
ще ги превърне в общностни центрове и точки за достъп до информационното 
общество в България. В момента обществените библиотеки изпитват затруднения 
в цифровизирането на физическата инфраструктура и ресурсите си и в 
предоставянето на компютризирани работни места на персонала и посетителите 
си, както и на електронни каталози, пълнотекстови бази данни и достъп до 
ресурсите на глобалната информационна мрежа.  
 
 
ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПЛАНИРАЩАТА ФАЗА ПО ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Цел 1. Изпълнение на плана за персонала 
 
Звено за управление на програмата (ЗУП), състоящо се от 7 служители на пълен 
работен ден, започна работа през април 2008 г.: ръководител на проекта, 
администратор на проекта, финансов мениджър, библиотечен координатор, ИТ 
координатор, координатор по комуникации и застъпничество и шофьор/сътрудник. 
От 15 април 2008 г. ЗУП използва помещение под наем (120 кв. м), което се 
намира срещу офиса на ПРООН в центъра на София.  
 
Длъжността на координатора по комуникации и застъпничество беше освободена 
в края на май 2008 г. ПРООН и Министерството на културата решиха да възложат 
дейностите по комуникации и застъпничество на двама външни консултанти за 
остатъка от планиращата фаза. Консултантите започнаха работа през август 2008 
г. и създадоха чернови на планове за комуникации и застъпничество за фазите на 
планиране и изпълнение. И двата плана се нуждаеха от доразработване. Затова 
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беше нает временен асистент по комуникации и застъпничество към ЗУП за 
периода ноември 2008 г. - май 2009 г. Реалните комуникационни дейности през 
планиращата фаза започнаха през октомври 2008 г., когато беше завършен 
дизайнът на лого и на първоначален комплект от информационни материали на 
програмата. Повечето комуникационни и застъпнически дейности от планиращата 
фаза бяха извършени след април 2009 г.  
 
Работата на ЗУП по време на планиращата фаза беше извършена изключително 
добре. ЗУП успешно се разрасна от шестима до двадесет служители на пълен 
работен ден през август 2009 г. (действителното начало на фазата на 
изпълнение).  
 
Беше идентифицирана група от 28 регионални координатори (РК) с активното 
участие на регионалните библиотеки в България. През май 2008 г. ЗУП запозна РК 
с целите и дейностите по планиращата фаза. Под ръководството на ЗУП 28-те РК 
управляваха оценката на потребностите на библиотеките, която се проведе през 
юни-юли 2008 г. и започнаха да функционират като вторично звено за изпълнение 
на проекта. Това не влизаше в първоначалните планове, но се оказа от голяма 
важност за възприемането на подготвителните дейности по програмата на местно 
ниво. 
 
Тридесет и осем консултанти бяха наети през планиращата фаза: 

- двама национални консултанти по комуникации и застъпничество; 
- двама международни консултанти по планиране и оценка на въздействието;   
- трима национални консултанти по планиране и оценка на въздействието;   
- седем национални консултанти по оценка на потребностите на 

библиотеките („ключови експерти”) в областите библиотечно дело, ИТ и 
социология; 

- трима национални ИТ консултанти, които да разработят плана за ИТ 
инфраструктура на програмата; 

- един национален консултант по брендинг; 
- един временно назначен асистент по комуникации в ЗУП; 
- трима национални консултанти по библиотечна работа с общността; 
- шестима национални консултанти за оценка на потребностите от обучение; 
- двама национални консултанти по разработването на пакета документи за 

кандидатстване за библиотеките; 
- двама национални консултанти по Интернет свързаност и комуникационна 

среда; 
- шестима национални консултанти за обновяване на портала. 

Прототип на уеб портала на програмата беше създаден през август 2008 г. 
Данните от оценката на потребностите на библиотеките бяха качени на портала 
през септември 2008 г. Управителният съвет на проекта взе решение да стартира 
портала (www.glbulgaria.bg) на 3 ноември 2008 г.  

http://www.glbulgaria.bg/
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Програма „Глоб@лни библиотеки - България” подкрепи Българската библиотечно-
информационна асоциация (ББИА) в организирането на Националната 
библиотечна седмица 2009. Това е добър пример за сътрудничество с 
асоциацията. 28-те регионални координатори бяха активно въвлечени в 
разпространението на промоционални и информационни материали. 
 
Цел 2. Провеждане на оценка на потребностите 
   
През април-май 2008 г. ЗУП състави списък от 1,800 библиотеки, за които бяха 
предоставени данни от Министерството на културата. Към тях ключовите експерти 
от планиращата фаза добавиха библиотеките, които са участвали в изследвания 
преди 2008 г. Комбинацията от двата списъка образува основата от 2,520 
обществени библиотеки в България. Стъпвайки върху заявените цели на 
програмата, ключовите експерти предложиха програмата да обхване максимален 
брой потенциални целеви библиотеки, които работят и отговарят поне на 
санитарния минимум от изисквания за установяване на компютъризиран 
библиотечен информационен център. 
 
Четири групи от индикатори бяха приложени за оценка на прага на избираемост 
на библиотеките за включване в оценката на потребностите: библиотечни 
показатели, демографски показатели, наличие на образователни и 
информационни организации в селището, където се намира библиотеката и 
икономически показатели. Основните библиотечни индикатори бяха следните: 
добро физическо състояние; библиотечен фонд от поне 2,000 тома; най-малко 
253 посещения годишно; набавени библиотечни материали през поне една от 
последните 3 години. 
Анкетата за оценка на потребностите (62 въпроса) беше изработена от ключовите 
експерти на проекта и консултирана с всички партньори по проекта.   
 
Основният списък от 2,520 обществени библиотеки беше допълнително 
консултиран с представители на 27-те регионални библиотеки в България. 
Предложенията бяха прегледани от ключовите експерти. Като резултат от 
гореописаното и на основание на показателите за праг на избираемост, 
предложени от ключовите експерти, ЗУП идентифицира общо 2,223 работещи 
обществени библиотеки в България, подходящи да преминат през оценка на 
потребностите за целите на програмата.  
 
С одобрението на Управителния съвет на проекта от 9 юни 2008 г. списъкът от 

библиотеки, които да преминат през оценка на потребностите, нарасна до 2,351. 

След консултация с Фондацията през май-юни 2008 г., бройката от 1,500 

библиотеки, предвидена първоначално в Предложението за субсидия по 

планиращата фаза, беше увеличена с 57% (предполагайки увеличение на 

субсидията за България за планиращата фаза, за което беше подписано 

Изменение 1 към  Предложението за субсидия по планиращата фаза през 

октомври 2008 г).  
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За целите на оценката на потребностите бяха съставени 118 екипа с по двама 
членове (един библиотечен и един ИТ експерт). Инструкции на екипите бяха 
дадени устно и писмено през периода 2-11 юни 2008 г. на специални срещи в 6 
областни центъра.  
 
Всяка от 2,351-те библиотеки от списъка беше посетена през периода юни-август 
2008 г. и бяха попълнени 2,351 анкети за оценка на потребностите на хартиен и 
електронен носител (достъпни чрез ЗУП и на портала на Програма „Глоб@лни 
библиотеки - България”).  
 
По време на процеса на оценка на потребностите 236-те членове на екипите по 
оценка и 28-те регионални координатори по проекта бяха силно посветени на 
каузата на „Глобални библиотеки” в България. Регионалните координатори 
оцениха високо възможността да посетят всички библиотеки в своите региони и 
да получат информация от първа ръка за състоянието на помещенията в тях, за 
фондовете, персонала и дейността на библиотеките. Библиотекарите, които бяха 
част от екипите по оценка на потребностите, имаха възможност да дават съвети и 
да консултират посещаваните местни библиотекари (как да водят библиотечна 
статистика, как да бъдат по-ефективни при подготвянето на проектни 
предложения към Министерство на културата). Като резултат от това местните 
библиотекари бяха силно мотивирани да участват в инициативата „Глобални 
библиотеки”. През септември 2008 г. представители на ЗУП, Фондацията и 
ПРООН осъществиха посещения на място в няколко библиотеки, които бяха 
преминали през оценка на потребностите чрез посещение на място. Тези визити 
потвърдиха, че резултатите, отчетени в попълнените анкети, са валидни. 

На 12 май 2009 г. партньорите по проекта постигнаха съгласие относно водещите 
принципи за избор на целеви библиотеки по програмата:  

- да бъдат включени библиотеки, които са готови да получат компютри и да 
започнат да предоставят услуги незабавно, както и библиотеки, които не са 
готови до същата степен, но имат потенциал за развитие;  

- броят на населението в целевите общности да бъде толкова решаващ 
фактор, колкото и нуждите на общността сами по себе си – следователно, 
малки общности, които са изпълнени с енергия, но маргинализирани по 
отношение на достъпа до информация, ще имат специален статут; 

- тъй като статуквото в българските обществени библиотеки ще продължи да 
се развива по време на изпълнението на програмата, списъкът с 
предложените индикативни целеви библиотеки трябва да бъде динамичен 
и да се съставя постепенно на три вълни от кандидатури – Етап 2009, Етап 
2010 и Етап 2011. 

 
Процедурата по подбор и изискванията за включване на целеви библиотеки в 
Етап 2009 бяха представени през май-юни 2009 г. в 28-те административни 
области на България. Над 3,500 библиотекари, служители в читалища и 
представители на общини взеха участие в информационните сесии. Освен това, 
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през същия период бяха организирани 4 застъпнически срещи, насочени към 
общинските власти. Бяха разпространени голямо количество информационни 
материали за програмата. Екипът на „Глоб@лни библиотеки - България” избра 
успешна комуникационна стратегия и проактивен подход при представянето на 
програмата, като резултат от което бяха получени кандидатури от 92% от общо 
264 общини в България.   
 
На 15 октомври 2008 г. ключовите експерти предадоха подробен анализ на 
данните, събрани чрез оценката на потребностите на 2,351 обществени 
библиотеки в България и предложиха методология за избор на библиотеки с 
потенциал да се превърнат в модерни точки за достъп до информация и да бъдат 
избираеми за подкрепа чрез потенциална субсидия от Фондацията.  
 
Експертите и ЗУП разработиха шест различни пакета за подкрепа на 
библиотеките с ИТ оборудване. Пакетите бяха дефинирани така, че да отразят 
различните потребности на библиотеките по отношение на броя на населението и 
на свободното място, налично за компютри за обществен достъп.   
 
Списъкът с избираеми библиотеки включва общо 1,676 библиотеки на 
територията на цялата страна. Списъкът и пакетите бяха одобрени от 
Управителния съвет на проекта на втората му среща на 27 октомври 2008 г. 
Разписването на Предложението за субсидия на България започна на базата на 
приетите списък с избираеми библиотеки и пакети за подкрепа. 
 
Таван на бюджета от 15 милиона USD за субсидията на Фондацията за България 
беше потвърден от Фондацията през ноември 2008 г. Партньорите по програмата 
се съгласиха, че по-нисък брой целеви библиотеки (900) ще бъдат подкрепени 
изцяло чрез желаната субсидия, докато останалата част от избираемите 
библиотеки – до 1,600+ - ще имат достъп до компонентите на програмата за 
обучение и застъпничество. Ще се търсят алтернативни източници на 
финансиране с цел осигуряване на ИКТ оборудване за тези близо 800 
библиотеки, които няма да получат пълна подкрепа, за да бъде включен 
максимално голям брой библиотеки в средносрочен план.  
 
Обществените библиотеки бяха поканени да кандидатстват за Етап 2009 на 
програмата през май 2009 г. Процесът по кандидатстване за Етап 2009 приключи 
на 24 юли 2009 г. Списъкът от библиотеки, предложени от Управителния съвет на 
програмата за включване в Етап 2009, беше официално обявен на 5 ноември 
2009 г. Веднага след това стартира подписването на меморандуми за 
сътрудничество с местните власти и целевите библиотеки и читалища. 
Предвижда се процесът да приключи до 18 февруари 2010 г. 
 
Чрез подписване на споразуменията, местните партньори, Министерството на 
културата и ПРООН се ангажират да си сътрудничат при изпълнението на 
програмата, като: 
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- обединят ресурсите и усилията си, за да постигнат поставените цели и 
планираните резултати; 

- осигурят устойчивостта на резултатите, постигнати при изпълнението на 
програмата; 

- разясняват правата и задълженията на заинтересованите страни по 
програмата, за да гарантират нейната устойчивост в дългосрочен план. 

 
Методологията и процедурата за избор на целеви библиотеки за Етап 2009 бяха 
описани подробно, обсъдени и финализирани чрез серия от консултации между 
ЗУП, партньорите по програмата, 28-те регионални координатори и външни 
експерти в периода юни-септември 2009 г.  
  
В процеса на съставяне на методологията за избор на Етап 2009 беше 
осъществен контакт с над 30 библиотекари, които споделиха мнения и направиха 
предложения. Регионалните координатори по програмата също бяха активно 
въвлечени в процеса на усъвършенстване на методологията. Проведе се среща 
на работната група (експертно ниво) на 29 април 2009 г., с цел обсъждане на 
черновата на методологията. Процесът на избор на целеви библиотеки за Етап 
2009 почива на четири еднакво важни групи от фактори: 

- съблюдаване на водещите принципи на програмата в България; 
- верификация на изпълнението на задължителни условия за включване; 
- точкова оценка на кандидатурата на всяка библиотека; 
- съблюдаване на стратегическите съображения за Етап 2009. 

 
840 библиотеки от 245 общини кандидатстваха за включване в програмата на 
Етап 2009 г. Предложенията бяха подадени съвместно с общините, с което 
местната власт декларира дългосрочен ангажимент към програмата. Бяха 
подадени средно по 3 кандидатури от община.  
 
Изготвянето на проектосписък на целевите библиотеки за Етап 2009 отне по-
дълго от предвиденото време. Проектосписъкът беше съставен и консултиран с 
партньорите по програмата през септември 2009 г. Списъкът на библиотеки, 
предложени за Етап 2009, беше одобрен от управителния съвет на 14 октомври 
2009 г. Предложеният списък от целеви библиотеки за Етап 2009 съдържа 455 
обществени библиотеки и 63 резерви (повече информация на: www.glbulgaria.bg). 
Подписването на споразумение за сътрудничество за партньорство по програмата 
е предпоставка за официалното разпознаване на библиотека, предложена за 
целева, като участник в програмата. Всички споразумения ще бъдат подписани до 
18 февруари 2010 г., когато ще стане ясен реалният общ брой на целевите 
библиотеки, включени в Етап 2009.  
 
Освен това, до края на октомври 2008 г. бяха завършени две оценки на 
необходимостта от обучение:  

(1) библиотекари и посетители на библиотеките – извършена чрез фокус групи; 
(2) въпросници до национална представителна извадка от 460 библиотекари.  
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Разработването на методологии за оценка на потребностите на библиотекарите и 
библиотечните общности от обучение и изграждане на капацитет, както и 
координацията между партньорите по проекта по отношение на консултантите и 
организациите, които да бъдат ангажирани в процеса, протече от август 2008 г. до 
септември 2008 г. ЗУП беше непосредствено ангажирано и допринесе съществено 
за работата на наетите консултанти и на подизпълнителя.  
 
Оценката на потребностите на библиотеките установи, че 51.5% от 
интервюираните библиотечни служители нямат библиотечна квалификация, а 
43% нямат компютърна грамотност. Тези данни сочат, че библиотечните 
служители трябва да преминат през целево и структурирано обучение, за да 
могат да предоставят качествени услуги на потребителите на библиотеките.  
 
Също така се проведе оценка на потребностите на библиотеките от работа с 
общността през септември-октомври 2008 г. Резултатите бяха обсъдени на 
Годишната среща на „Глоб@лни библиотеки - България” на 1-2 декември 2008 г. 
Оценката откри, че хората възприемат „модерната библиотека” като общностен 
информационен център, който предлага не само традиционни услуги на 
индивидуални потребители, а също така предоставя равнопоставен достъп до 
информация и комуникации на цялата общност.  
 
Цел 3.  Формулиране на приоритети на програмата и планиране на 
въздействието 
 
Черновата на програмните приоритети, целевото въздействие, резултати и 
продукти бяха разработени от екип от трима национални и двама международни 
консултанти през юни-август 2008 г. на основата на щателен анализ на 
националните приоритети за текущия цикъл на планиране на ЕС: 2007-2013. 
Черновата на рамката за планиране и оценка на въздействието (IPAF) беше 
одобрена от партньорите по проекта през септември 2008 г. Управителният съвет 
беше информиран за черновата на IPAF (приоритети, резултати, продукти и 
индикатори) през октомври 2008 г. Беше постигнато съгласие предложеният набор 
от IPAF индикатори да бъде усъвършенстван чрез допълнителни консултации. 
 
През юли 2008 г. бяха проведени шест консултации със заинтересовани страни в 
селища от различен тип на територията на цялата страна от конкурентно избран 
подизпълнител, с цел да подкрепят формулировката на IPAF. Консултациите 
разкриха амбициозната визия на хората за това, което може и трябва да 
представлява една съвременна библиотека в България. Идентифицираните 
гледни точки бяха включени в черновата на IPAF. 

Цел 4. Разработване на програмата 
 
Рамката за планиране и оценка на въздействието (IPAF) на програмата беше 
структурирана според 3 цели:  
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 да промотира развитието на общността чрез достъп до информация; 

 да подобри качеството на човешкия капитал чрез обучение на библиотечния 
персонал и подпомагане на възможностите за обучение на населението;  

 да ускори интегрирането на България в глобалното информационно общество.  
 
Партньорите по програмата се съгласиха през първата година от фазата на 
изпълнение да направят анализ на наличните възможности за изграждане на 
институционален капацитет за развитие на програмата след края на субсидията 
във всички аспекти: ИКТ оборудване; обучителна и методологична подкрепа; 
библиотечни услуги и е-съдържание; работа в мрежа; партньорства, 
застъпничество и фондонабиране. Всички възможности за създаване на 
устойчивост на резултатите от програмата ще бъдат оценени и сравнени, 
включително, но не само: управление на програмата от страна на правителството, 
създаване на нова неправителствена организация (НПО), поверяване на 
управлението на програмата на съществуваща НПО, ново публично-частно 
партньорство или друго. 
 
ЗУП и ПРООН работиха в постоянна координация с Фондация „Бил и Мелинда 
Гейтс” през планиращата фаза и редовно споделяха работните чернови на 
предложението за субсидия и съответните параметри. Три посещения на място на 
Фондацията в България бяха осъществени в периода февруари 2008 г. – 
февруари 2009 г., с цел обсъждане на текущата работа.  
 
Управлението на програмата през фазата на изпълнение беше оформено на 
базата на успешния модел на схемата на управление през планиращата фаза: 
национално изпълнение, базирано на корпоративните правила и процедури на 
ПРООН. Управителният съвет одобри плана за управление на програмата на 13 
януари 2009 г. 
 
Министерството на културата действа като отговорна агенция (получател на 
субсидията), ПРООН работи като изпълнителна агенция на програмата (фискален 
агент), а освен тях има още трима партньори по програмата: Българската 
библиотечно-информационна асоциация (която се наричаше Съюз на 
библиотечните и информационни работници до октомври 2008 г.), Националното 
сдружение на общините в Република България и Държавната агенция за 
информационни технологии и съобщения (заместена от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията на 16 септември 2009 
г., след като новото правителство дойде на власт). Звеното за управление на 
програмата нарасна от 7 на 20 служители на пълен работен ден. Тристепенната 
управленска структура на програмата от планиращата фаза се запази без 
промени: ниво за оперативно изпълнение (Звено за управление на програмата), 
ниво за надзор (Комитет за управление на програмата) и стратегическо ниво 
(Управителен съвет на програмата). 
 
Предложението за субсидия осигурява постоянен вътрешен мониторинг и оценка, 
както и две външни оценки на програмата (през 2011 и 2013 г., съответно). 
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Цел 5. Стойност на програмата (модел за Общо съфинансиране - ОСФ 
модел) 

За целите на планирането бяха оформени 6 пакета ИТ оборудване (всеки за 
определен брой библиотеки) през септември 2008 г. и бяха направени 
предварителни изчисления на стойността на оборудването. ОСФ моделът беше 
завършен в средата на януари 2009 г., включително оценката за периода след 
субсидията. Партньорите по проекта постигнаха съгласие, че предстоящата 
работа по стратегията за устойчивост на програмата по време на фазата на 
изпълнение ще завърши с изясняване на източниците на финансиране за периода 
след субсидията. 

Цел 6. Разработване на планове за изпълнение на програмата 
 
Планът за е-инфраструктура беше разписан от трима външни експерти и от ИТ 
координатора в ЗУП. Планът беше обсъден от партньорите по проекта на 29 
октомври 2008 г. в трите му части: (1) ИКТ оборудване и поддръжка на 
оборудването (минимални технически спецификации за ИКТ оборудването в 
обществените библиотеки и изчисления на нуждите на персонала от 
предоставяне на услуга по техническа поддръжка); (2) инсталиране на ИТ 
инфраструктура (оборудване и материали, необходими за мрежовата 
инфраструктура във всяка библиотека); (3) поддръжка на портала. Планът 
предоставя финансова конкретизация на стойността, асоциирана с ИКТ 
компонента на програмата.  
 
До декември 2008 г. беше разработен план за обучение през изпълнителната 
фаза на програмата и той беше одобрен от партньорите по проекта. Планът 
предвижда обучение на 3,000 библиотекари от обществени библиотеки (средно 
250 учебни часа за всеки обучаем) в три тематични направления: компютърна 
грамотност, управление на библиотеката и библиотечни услуги. В момента се 
добавя четвърто тематично направление (умения за работа с хора). 
 
 
Цел 7. Разписване на цялостно предложение за субсидия 
 
Неофициална чернова на предложението за субсидия беше изпратена до 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” на 24 ноември 2008 г. Фондацията изказа 
задоволство от черновата на 26 ноември 2008 г. Ключовите елементи от 
черновата бяха обсъдени от партньорите по проекта, регионалните координатори, 
ключовите консултанти, експерти и ЗУП по време на Национална годишна среща 
на 1-2 декември 2008 г. Официална чернова на предложението за субсидия беше 
изпратена до Програмния директор на Фондацията на 15 декември 2008 г. 
Обратна връзка беше получена на 30 декември 2008 г. 
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Цел 8. Усъвършенстване на предложението за субсидия съвместно с 
Фондацията  
 
В периода 5-12 януари 2009 г. ЗУП и ПРООН отговориха на коментарите на 
Фондацията по официалната чернова. Управителният съвет одобри черновата на 
13 януари 2009 г., като текстът й беше предмет на последни технически и 
редакторски промени. Българското предложение за субсидия беше изпратено на 
15 януари 2009 г. Коментарите от екипа на Фондацията, прегледал 
предложението, бяха получени в периода 2-9 февруари 2009 г. ЗУП и ПРООН 
незабавно започнаха работа по тези коментари. Повторното изпращане на 
предложението за субсидия беше извършено на 13 февруари 2009 г. 
 
Споразумението за субсидия и Проектният документ за фазата на изпълнение 
бяха подписани през май 2009 г. На 28 май 2009 г. българският министър на 
културата Стефан Данаилов официално обяви старта на фазата на изпълнение 
на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” от 1 юни 2009 г. 
 
 
Ревизии на времевия график за планиращата фаза  
 
Плановото споразумение за субсидия №49399 беше изпратено от Фондацията на 
8 февруари 2008 г. и подписано от ПРООН и от Министерство на културата в 
периода 20 февруари – 5 март 2008 г. Първоначалният времеви график от 
планиращата фаза предполагаше наемане на персонал в ЗУП до 28 февруари 
2008 г., ангажиране на ключови консултанти до 31 март 2008 г. и установяване на 
офиса на ЗУП до 31 март 2008 г. Поради 2-месечното закъснение в подписването 
на споразумението за субсидия и проектния документ, планиращите дейности 
започнаха през април 2008 г.  
 
Първа ревизия на времевия график за планиращата фаза беше одобрена от 
Фондацията на 13-14 май 2008 г., като времевата рамка на планиращата фаза 
остана в 2008 г. Беше постигнато съгласие по втора ревизия на времевия график 
(с дата 27 октомври 2008 г.) при изпращането на Запитване за допълнително 
финансиране до Фондацията на 5 септември 2008 г. Планиращата фаза беше 
удължена до 31 май 2009 г. Беше подписано Изменение 1 към Споразумението за 
субсидия. Беше постигнато съгласие по трета ревизия на времевия график на 27 
май 2009 г. в допълнение към Запитване за удължаване без разноски??. 
Планиращата фаза беше удължена до 31 октомври 2009 г., което постанови 5-
месечно припокриване с фазата на изпълнение.  
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ПОСТИЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПЛАНИРАЩАТА ФАЗА 

 
Оценка на потребностите на 2,351 обществени библиотеки в България, изпълнена 
чрез посещения на място 
Оценката на потребностите на библиотеките, проведена през периода юни-август 
2008 г., е най-изчерпателното проучване на място на мрежата от обществени 
библиотеки в България, провеждано досега. Резултатите се използват не само в 
рамките на „Глоб@лни библиотеки - България”, а и за нуждите на изследователи 
и на работещите в тази област. Събраните и анализирани данни са стратегически 
важни за българските обществени институции в техните опити да разработят 
национална информационна стратегия и да планират бъдещото развитие на 
мрежата от обществени библиотеки в страната.  

Консултации с местни заинтересовани страни в 6 представителни населени места   
Консултациите със заинтересованите страни бяха проведени много 
професионално и добавиха стойност към разработването на българското 
предложение за субсидия (включително и на IPAF). Местните хора, които 
участваха в консултациите, демонстрираха много силен ентусиазъм спрямо 
програмата, основан на желанието им за разширяване на ролята на 
обществените библиотеки в България. Консултациите разкриха амбициозната 
визия и високите очаквания на хората за това каква трябва да бъде една 
съвременна библиотека в България. Отчетът на проведените консултации със 
заинтересованите страни е използван и цитиран многократно от ЗУП, експертите 
и партньорите. 
 
Сътрудничеството между партньорите по проекта се развива успешно 
България има уникална платформа на партньорство. Това партньорство беше 
вече инициирано през 2007 г. по време на разработването на предложението за 
планираща субсидия. Платформата обединява 2 правителствени, 2 
неправителствени и 1 международна институция. Платформата осигурява 
системни консултации между институциите относно стратегията и изпълнението 
на програмата. Това е гаранция за легитимността и за дългосрочното национално 
и местно възприемане на усилията, подкрепени финансово и методологично от 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Петимата партньори по програмата си 
сътрудничиха конструктивно по време на планиращата фаза.  
 
Качествено предложение за субсидия  
Планиращата фаза доведе до успешното публикуване и одобрение на 
българското предложение за субсидия – изчерпателен, разбираем и подробен 
документ, който е ключова точка за справка при осъществяване на дейностите от 
изпълнителната фаза, които стартираха през август 2009 г.  
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Изпълнителната фаза (реалната програма) стартира официално на 1 юни 2009 г. 
Действителното изпълнение на дейностите по програмата започна през август 
2009 г.  
 
     
 
 
Настоящото резюме на Финалния отчет по планиращата фаза беше 
изготвено на 8 януари 2010 г.  


