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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 
за устройството и дейността на 

Библиотечно-информационен, научен и образователен 
център 

Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

Част I. Общи положения 
Чл. 1.  Този правилник урежда устройството, дейността, организацията, управлени-

ето, и финансирането на Библиотечно-информационен, научен и образователен център (БИ-
НОЦ) на Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Чл. 2.  Библиотечно-информационен, научен и образователен център (БИНОЦ) е фун-
кционално звено в структурата на Университета по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ) с общоуниверситетско предназначение по смисъла на Чл.25, ал.3 от Закона за висшето 
образование. 

Чл. 3.  Библиотечно-информационен, научен и образователен център (БИНОЦ) се 
създава, преобразува и закрива със заповед на Ректора след решение на Академичния съвет на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).  

II. Цел и задачи 
Чл. 4.  Основна цел на Библиотечно-информационен, научен и образователен център 

(БИНОЦ) е да създава, съхранява и предоставя библиотечно-информационна база, която да 
стимулира образованието, научните изследвания, сътрудничеството, културното развитие и 
отговаря на информационните потребности на университетската общност и се развива в съот-
ветствие с променящата се технологична среда. 

Чл. 5.  Задачи на БИНОЦ: 
а) изучаване потребностите от научна информация на преподавателския със-

тав, докторанти, студенти и строителните специалисти у нас; 
б) формиране, управляване и съхраняване на съответстващ на профила на 

УАСГ библиотечен фонд от документи на книжен и електронен носител; 
в) предоставяне на библиотечно-информационни ресурси и услуги, улесняване 

и ускоряване на достъпа до информация и знание чрез използване на иновативни технологии; 
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г) дигитализиране на библиотечните колекции и създаване на виртуална биб-
лиотека; 

д) организиране и провеждане на обучение за повишаване на информацион-
ната компетентност; 

е) подпомагане и участие в научно-изследователската дейност на УАСГ; 
ж) насърчаване ползването на библиотечните ресурси и услуги чрез редица ин-

струменти - уеб сайт, електронни каталози, информационни бюлетини, социални мрежи, екс-
позиции, реклами и други.  

IV. Структура и дейности 
Чл. 6.  (1) Отдел „Комплектуване, каталогизация управление: 

а) проучва и анализира информационните потребности на различните кате-
гории потребители; 

б) осигурява библиографска информация за новопубликувана българска и 
чуждестранна учебна и научна литература, осигурява връзки с издателства; 

в) комплектува информационни източници за обогатяване и развитие на 
библиотечния фонд (каталогизира, класифицира по отрасли и теми) и изгражда електронен 
каталог; 

г) извършва дейности по управление на библиотечния фонд - вторичен под-
бор, инвентаризация, реорганизация или формиране на нови библиотечни колекции; 

д) регистрира, обработва, каталогизира, класира закупените документи и 
поддържа справочен апарат за тях; 

е) извършва абонамент на периодични издания на базата на заявки от фа-
култетите; 

ж) регистрира, класира, обработва, каталогизира периодичните издания и 
следи за рекламации при доставката им; 

з) изготвя финансови отчети за счетоводството. 

(2)  Отдел „Библиотечно-информационно обслужване“ 
а) развива библиотечна, научно-информационна, библиографска и издател-

ска дейност; 
б) извършва библиотечно-информационно обслужване, съгласно ,Правила за 

ползване на библиотечни ресурси и услуги“', 
в) поддържа системата от хранилища и читални, отговаря за правилното съх-

раняване на библиотечните документи; 
г) популяризира възможностите на библиотечните ресурси и услуги и насър-

чава тяхното използване; 
д) проучва и анализира потребностите и удовлетвореността на потребите-

лите; 
е) организира и провежда индивидуално и групово обучение за повишаване 

на информационната компетентност, провежда семинари по информационна грамотност; 
ж) обучава студентите от първи курс за възможностите на библиотеката и пра-

вилата за ползването й; 
з) издава бюлетини „Нови книги и дисертации, постъпили в библиотеката на 

УАСГ“, „Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ“ и други; 

(3) Отдел „Информационни технологии в библиотечната дейност“ 
а) организира и ръководи цялостната работа по автоматизацията на библио-

течно- информационните дейности, използването на електронните бази данни, внедряването 
на нови носители; 
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б) планира доставката и поддръжката на компютърната техника и консумати-
вите, поддържа локалната мрежа на библиотеката и усъвършенства автоматизирането на биб-
лиотечните процеси; 

в) следи за новостите в информационната инфраструктура, включваща книж-
ните фондове, достъпа до бази данни на други библиотеки и доставчици, води статистика за 
ползването на дигиталната библиотека; 

г) създава дигитална библиотека, адаптира условията за нейното ползване с 
библиотечния софтуер и създава основа за изграждане и предлагане на дигитални услуги на 
читателите; 

д) ръководи интегрирането на библиотечно-информационната система в един-
ната университетска информационна система и междууниверситетските автоматизирани ин-
формационни системи; 

е) поддържа уеб страницата на библиотеката. 

III. Устройство 
Чл. 7.  Дейността на Библиотечно-информационен, научен и образователен център 

(БИНОЦ) в УАСГ се наблюдава и контролира от Заместник Ректора по научна и приложна 
дейност. 

Чл. 8.  Дейността на БИНОЦ се ръководи от Директор и се осъществява от библиоте-
кари, библиограф-информатори, системни администратори. 

Чл. 9.  Директорът на БИНОЦ се назначава от Ректора на УАСГ по предложение на 
Зам. ректора по НПД. 

Чл. 10.  Чл.10 Директорът на БИНОЦ изпълнява следните функции: 
а) представлява БИНОЦ пред външни организации и фирми; 
б) планира, организира и координира работата на БИНОЦ; 
в) осъществява оперативното ръководство на БИНОЦ; 
г) организира и изпълнява дейностите по този правилник; 
д) пряко ръководи работата на библиотекарите, библиограф-информаторите и 

системните администратори; 
е) осъществява връзките на БИНОЦ с научните и други звена на УАСГ и със 

сродните организации в страната и чужбина; 
ж) предлага на Ректора за сключване споразумения и договори свързани с дей-

ността на БИНОЦ след съгласуване с Зам. ректора по НПД. 
Чл. 11.   (1) Дейностите на БИНОЦ се осъществяват от щатни служители, като при 

необходимост може да бъде подпомогната от нещатни сътрудници и студенти. 

(2) Щатната структура на БИНОЦ включва следните видове длъжности: 
а) директор; 
б) зам. директор; 
в) началник на отдел; 
г) библиотекар; 
д) библиограф-информатор; 
е) системен администратор.  

(3) Щатните служители подпомагат дейността на Директора на БИНОЦ и изпъл-
няват поставените от него допълнителни задачи. 

Чл. 12.   (1) Нещатните сътрудници са лица, които подпомагат работата на БИНОЦ на 
доброволни обществени начала. 

(1) Включването на студенти, преподаватели и други лица като нещатни сътруд-
ници по развитие на БИНОЦ на УАСГ и заличаването им от списъците се извършва от Дирек-
тора на БИНОЦ. 

(2) Нещатните сътрудници подпомагат дейността на БИНОЦ, изпълняват поставе-
ните от Директора на БИНОЦ задачи и съдействат на щатните служители. 
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IV. Финансиране 
Чл. 13.  Финансирането на БИНОЦ се осъществява от: 

(1)  Бюджета на УАСГ; 
(2)  От собствени приходи за предоставени ресурси и услуги. 
(3)  Средства за подпомагане на дейността на центъра се набират и от външни из-

точници, включващи и: 
а) информационна и рекламна дейност; 
б) целеви средства от спонсори, дарители и партньори; 
в) проекти към министерства, агенции и други държавни институции, общест-

вени и частни организации; 
г) договори с други организации. 

Чл. 14.  (1) Разпределението и осчетоводяването на финансовите постъпления от дей-
ностите на БИНОЦ се извършва от Финансово-счетоводния отдел на УАСГ. 

(2) Цените за услуги, предоставяни от БИНОЦ по Чл.13 ал. 2, включително рек-
лами, такси за публикуване на обяви от фирми и др. се определят от Ректора на УАСГ по 
предложение на Директора на БИНОЦ след съгласуване с Зам. ректора по НПД. 

(3) Договорите по Чл. 13, ал.3 се сключват от Ректора, от Директора на БИНОЦ, 
от Зам. ректора по НПД и от Началника на Финансово-счетоводния отдел. 

(4) Средствата набрани по Чл.13, ал.3 се изразходват за покриването на разходи 
на дейността на БИНОЦ, подобряване на материалната база на БИНОЦ, командировки, свър-
зани с дейността на БИНОЦ, материално стимулиране, както и др. сходни разходи. 

IV. Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби 
Чл. 15.  Този правилник е разработен на основание чл.30, ал.1, т.14 от Закона за вис-

шето образование. 
Чл. 16.  Допълването и изменянето на този правилник става по реда на неговото при-

емане. 
Чл. 17.  Правилникът за устройството и дейността на БИНОЦ при Университет по ар-

хитектура, строителство и геодезия е приет от Академичния съвет на УАСГ с протокол 
№.16/08.03.2017 г. 

 

Вносител:                     
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