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Глоб@лни библиотеки - България 
 
Годишен отчет по фазата на изпълнение (юни-декември 2009 г.) - 
резюме  
 
Донор:   Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” 
Отговорна агенция: Министерство на културата на Република България 
Изпълнителна агенция: Програма на ООН за развитие (ПРООН) 
 
Други партньори: Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 
Българска библиотечно-информационна асоциация 

    Национално сдружение на общините в Република България 
 
 

 

Стратегическа цел: “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.” 

 

  
 

 
Осъществени дейности по цели 
 
Цел 1. Ефикасно и ефективно управление и развитие на програмата 
 
Проектното споразумение и Проектният документ за изпълнителната фаза бяха 
подписани през май 2009 г. и министърът на културата обяви официалния старт на 
фазата на изпълнение на програма „Глоб@лни библиотеки - България” от 1 юни 2009 г. 
34-те областни и регионални срещи, организирани от ЗУП през май-юни 2009 г. с цел 
обявяване на началото на подбора на целеви библиотеки (Етап 2009) също бяха 
използвани за обявяване на старта на изпълнителната фаза на програмата. 
 
Звеното за управление на програмата (ЗУП) нарасна от 6 души (през планиращата 
фаза) до 20 за фазата на изпълнение. Титулярите на всички новозаети позиции бяха 
наети на конкурсен принцип, който стартира през март 2009 г. и 5 души от планиращата 
фаза (наети на конкурсен принцип през 2008 г.) останаха на досегашните си работни 
места. ЗУП в своя разширен състав започна работа през август 2009 г. Беше нает и 
оборудван допълнителен офис.  
 
Консултирайки се с областните библиотеки, ЗУП идентифицира 28 служители на 
областни библиотеки, които да действат като регионални координатори (РК) през 
фазата на изпълнение. Повечето от титулярите заемаха същата длъжност и по време 
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на планиращата фаза, с три изключения: в административните области Благоевград, 
Габрово и Враца.  
 
Две срещи за инструктаж на РК се проведоха през 2009 г. в рамките на изпълнителната 
фаза:  
1) 10-11 септември 2009 г. в София: РК бяха запознати със задълженията си и 

инструктирани относно планираните дейности за периода до края на май 2010 г.; 
2) 1-2 декември 2009 г. в София: 28-те РК бяха запознати с процедурата по подписване 

на Споразумения за сътрудничество за включване на целевите библиотеки в 
програмата и със своите задължения в този процес. 

 
Проектното предложение предвижда по един специалист за всяка административна 
област в страната, който да предоставя ИТ поддръжка на целевите библиотеки. 
Заданието за ИТ поддръжка беше обявено на уеб сайта на програмата през септември 
2009 г., с изгледи за наемане на 28 специалисти през ноември 2009 г. По това време се 
очакваше да има одобрен списък с целеви библиотеки за Етап 2009 до края на 
септември 2009 г. и инсталацията на ИКТ оборудването да започне през януари 2010 г. 
От септември 2009 г. обаче се разглеждат различни алтернативи на гореспоменатия 
подход. Поради тази причина ЗУП не нае специалистите по ИТ поддръжка през 2009 г. 

 
Кампанията за набиране на кандидатури от библиотеките за Етап 20091 на програмата 
се проведе през юни-юли 2009 г., като 24 юли 2009 г. беше крайният срок за подаване 
на кандидатури. Бяха подадени кандидатури от 840 библиотеки от 245 от 264-те 
общини в България. В резултат на съвместната работа на ЗУП, 28-те РК и партньорите 
по програмата през септември 2009 г. беше съставен предварителен списък от 455 
целеви библиотеки и 63 резерви за Етап 2009. Съответните процедура, методология и 
формуляри за кандидатстване са достъпни от портала на „Глоб@лни библиотеки - 
България”: www.glbulgaria.bg. 
 
Изготвянето на предварителния списък с целеви библиотеки за Етап 2009 (чието 
завършване беше първоначално планирано за края на септември 2009 г.) отне един 
месец повече от планираното. Предварителен списък на целевите библиотеки беше 
разработен и консултиран с Работната група (експертно ниво на Управителния съвет) 
през септември 2009 г., а одобрението на списъка с библиотеки за Етап 2009 беше 
дадено на 14 октомври 2009 г. Пресконференция за обявяване на резултатите се 
състоя в Министерство на културата на 5 ноември 2009 г. Тя беше много добре 
отразена от регионалните медии в цялата страна. 

 
През декември 2009 г. ЗУП стартира подписването на четиристранните споразумения 
за сътрудничество за партньорство по програмата за Етап 2009. Преди това черновата 
на споразумението беше подробно консултирана с юристи и с партньорите по 
програмата. На 3-4 декември 2009 г. бяха изпратени писма, подписани от Министерство 
на културата и от Националното сдружение на общините, до 234 кмета на общини, в 
които се намират целевите библиотеки. Писмата съдържаха информация за процеса на 
подписване на споразуменията, както и оригинали на споразуменията, които да бъдат 
подписани. Предвижда се подписването на споразуменията за сътрудничество по Етап 

                                                 
1
 Проектното предложение предвижда 3 етапа на включване на целеви библиотеки в програмата: Етап 2009, Етап 

2010 и Етап 2011. 

http://www.glbulgaria.bg/
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2009 на програмата да завърши до края на февруари 2010 г.2 Има три случая 
(читалищни библиотеки в общините Антоново, Бяла и Пловдив), в които 
споразуменията за сътрудничество ще бъдат тристранни3, а не четиристранни, тъй като 
съответните общини не са кандидатствали по програмата.  
 
Рамката за планиране и оценка на въздействието (РПОВ) по програмата беше 
ревизирана, за да се постигне по-голямa логическа свързаност между целите, 
въздействието, резултатите и продуктите. Първоначалните 13 резултата бяха 
обединени и сведени до 7. Първоначалните 15 продукта бяха обединени и сведени до 
10. Предложената преработена версия на РПОВ от декември 2009 г. включва всички 
задължителни индикатори на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, освен два и 
специфичните за страната индикатори в областите образование, култура и свободно 
време, комуникация и електронно правителство. След ревизирането общият брой 
индикатори (за резултати и продукти) е 31. Преработената версия на РПОВ беше 
изпратена на представителите на Фондацията за коментар в началото на декември 
2009 г. 
 
По проектното предложение се предвижда повторна оценка на потребностите през 
2010 г. за библиотеките, които ще бъдат включени като целеви в планираните втори 
(2010) и трети (2011) етап на програмата. Понастоящем (8 месеца след започване на 
изпълнението на програмата) съществува мнението, че подобно повторение като 
отделно изследване няма да бъде необходимо по отношение на библиотеките, 
кандидатстващи за включване за етапи 2010 и 2011, тъй като процесът на 
кандидатстване (включващ процедура за кандидатстване, формуляри за 
кандидатстване и методология за подбор) осигурява на ЗУП достатъчно данни. Още 
повече, че планираното базово проучване по РПОВ4 (2010), междинната (2011) и 
финална (2013) оценки ще бъдат осъществени по начин, който позволява постигането 
на две цели, които бяха първоначално свързани с повторната оценка на потребностите: 

1. Анализ на текущия статус на обществените библиотеки в България; 
2. Дългосрочно стратегическо планиране. 

 
Идеята за пропускане на повторното изследване на нуждите само по себе си през 2010 
г. е в процес на развитие. Предвиждат се дискусии по тази тема между ЗУП и 
Програмния директор на Фондацията за България в периода март-септември 2010 г. 
Очаква се тези дискусии да започнат с обсъждането на процеса на подготовка на 
базовото изследване по РПОВ през февруари 2010 г., за което беше постигнато 
съгласие с Фондацията за прилагане на по-стратегически подход, с цел постигане на 
по-голяма гъвкавост и релевантност при формулиране на резултатите и въздействието 
на програмата и при събирането на съответните данни в бъдеще. 
 
 

                                                 
2
 Към 15 февруари 2010 г. има само два случая на неподписани споразумения за сътрудничество: 2 библиотеки в 

Община Първомай. 
3
 Тристранните споразумения за сътрудничество (между библиотека/читалище, Министерство на културата и 

ПРООН) са предвидени за случаите, в които кандидатстващите библиотеки не разчитат на подкрепа от страна на 
общините за осигуряване на предвидените краткосрочни и дългосрочни ангажименти по програмата. 
4
 Ревизия на Рамката за планиране и оценка на въздействието (РПОВ) за „Глоб@лни библиотеки - България” беше 

предложена през декември 2009 г., а през февруари 2010 г. беше получено съгласие от Фондацията, че базовото 
проучване на  РПОВ за България (предстоящо през 2010 г.) ще бъде разработено по начин, който позволява по-
стратегически и/или фокусиран подход към процеса на РПОВ в страната. 



4 

Осъществените дейности по комуникация за периода юни-декември 2009 г. са: 
 Консултиране на регионалните координатори за разпространението на информация 

относно програмата от специалиста по комуникация към ЗУП, започнало през 
септември 2009 г., когато РК бяха инструктирани как да комуникират с регионалните 
медии и с местните общности. 

 Пресконференция за обявяване на списъка с предложените библиотеки за 
включване на Етап 2009 от програмата, проведена на 5 ноември 2009 г., в 
Министерство на културата с участието на г-жа Лене Йесперсен, изпълняваща 
длъжността Постоянен представител на ПРООН в България и г-н Даниел Калчев, 
Национален директор на програмата. Прес-съобщение беше публикувано на 
портала на програмата и изпратено до националните медии. Събитието беше 
отразено в 14 национални и 16 регионални информационни агенции, Българско 
национално радио, 4 регионални радиостанции и 3 национални телевизионни 
канала. Имаше специално интервю с Ръководителя на програмата в телевизия 
PRO:BG, която има национално покритие. В печатните медии събитието получи 
отзвук в 4 национални и 105 регионални вестника. 

 През декември 2009 г. библиотеките, предложени за включване на Етап 2009 на 
програмата, получиха поздравителни писма и свързани с програмата новогодишни 
материали (тефтери, календари, химикалки, фланелки, USB, памучни чанти). 

 ЗУП избра двама консултанти-дизайнери, които да разработят предложения за 
визията на промоционалните материали, които ще се използват по програмата през 
2010 г. (брошури, плакати и т.н.). И двете предложения бяха приети. 

 
Броят на посещенията на портала на програмата за периода юни-декември 2009 г. е 
27 861. Броят на уникалните посетители е 13 561. Порталът на „Глоб@лни библиотеки - 
България” действа напълно от октомври 2009 г. с ежедневно качване на практическа 
информация и се стреми да предоставя огледално съдържание и на английски език. 
Членовете на Работната група изразиха своето удовлетворение от работата по портала 
в началото на февруари 2010 г. 

 
 

Цел 2. Насърчаване на развитието на общността – предстои през октомври – 
декември 2010 г. 
 
Цел 3. Повишаване на качеството на човешкия капитал 
 
През месец декември 2009 г. на базата на одобрената Карта на компетенциите на 
българския библиотекар 15 ключови обучители започнаха разработването на 
материали за четирите направления на обучителната програма, която ще се развива от 
2010 (пилотна фаза) до 2013 г. Обучителните материали (включващи също така и 
методология за обучение) за четирите тематични направления ще бъдат разработени 
до март 2010 г. 
 
Цел 4.  Ускорено приобщаване към информационното общество 

 
През октомври 2009 г. – след одобрението на проектосписъка с целеви библиотеки за 
Етап 2009 - ЗУП стартира подготовката на документацията за доставка на ИКТ 
оборудване за целевите библиотеки по програмата. Първоначално беше предвидено 
закупуване на ИКТ оборудване на три отделни партиди, следващи трите етапа на 
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включване на целеви библиотеки по програмата (2009, 2010 и 2011). През периода 
август-октомври 2009 г. беше решено, че би било по-ефективно закупуването на ИКТ 
оборудване чрез един интегриран тръжен процес, имайки предвид стремежа да се 
осигури оптимална ИКТ поддръжка в целевите библиотеки в рамките на бюджетните 
параметри на програмата. 
 
На 9 декември 2009 г. започна международно обявена предквалификация за 
потенциални доставчици на ИКТ оборудване, инсталиране и поддръжка с краен срок за 
подаване на кандидатури до 15 януари 2010 г. Успоредно с това беше направен 
преглед на нуждите на 455-те целеви библиотеки за Етап 2009 с цел прецизиране на 
първоначалните технически спецификации. 
 
През август 2009 г. за новоназначените служители на „Глоб@лни библиотеки - 
България” беше проведена обучителна сесия за процеса на дарение на софтуер по 
правилата на TechSoup. Екипът беше снабден с формуляри за поръчка на софтуер, 
обучителни материали и инструкции. Поръчката за първата фаза на дарение (целеви 
библиотеки за Етап 2009) ще бъде направена през април 2010 г. 

 


