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ОТЧЕТ 

 

 

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

 През 2017 г. Регионална библиотека “Христо Смирненски”- 

Хасково работи усилено за изпълнение на своите основни задачи, които са 

гаранция за утвърждаването й като основен културно- информационен център 

в региона. 

1. Осигуряване  равен достъп до информация на всички 

граждани, независимо от пол, възраст, образование  и социален статус. 

2.  Поддържане на библиотечните колекции с актуални заглавия 

от всички отрасли на знанието и на всички носители на информация.  

3. Съхраняване на културно- историческото наследство на 

региона чрез дигитализиране на част от краеведския фонд. 

4.  Прилагане на съвременните информационни технологии във  

библиотечните дейности, което осигурява по- пълното и бързо задоволяване 

на читателските потребности.  

5. Индивидуална работа с потребителите, особено с децата, за 

формиране на читателски умения в най- ранна възраст. 

6.  Издателска и популяризаторска дейност:  

   - изработване и издаване на библиографии, 

препоръчителни списъци, брошури и др, по – повод бележити дати и 

годишнини от националния и местен календар; 

   - организиране на изложби, витрини, изготвяне на 

презентации и др. 

7. Активно участие със инициативи и дейности в културния 

календар на Община Хасково. 

8. Организиране и провеждане на срещи с писатели, културни 

дейци, премиери на книги в рамките на Националната библиотечна седмица, 

Маратона на четенето и др. 

9. Указване на експертно-консултантска помощ на библиотеките 

от региона. 

10. Разширяване партньорството с институции, сдружения, 

обществени  организации, съюзи и библиотеки от страната. 
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БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ 

 

І. КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ 

ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ 
 

 Към 31.12.2017 г. фондът  на РБ „Хр. Смирненски” наброява 

411087 тома. От покупки  и дарения във библиотечните колекции през 

отчетния период са постъпили 2555тома литература, на обща стойност 

30774.81 лв.  Абонирани са  82 заглавия на периодични издания, от които 3 в 

електронен вид, на обща стойност 5699.81 лв. Закупени  със собствени 

средства са 1704 тама, на стойност 21909,68лв., със 159 книги и съответно 

2133 лв. повече  в сравнение с 2016 г. Общата сума , която библиотеката е 

отделила от бюджета за книги и абонамент на периодични издания е  27609,49 

лв. Благодарение  волята на дарителите – граждани, читатели и издателства - в 

библиотеката са постъпили  851 г.,   на стойност -    8865.13 лв. Имената на 

лицата, издателствата и организациите, които са дарили книги на 

библиотеката през 2017 г. са публикувани с благодарност на нашия сайт. 

 Новорегистрираната литература за 2017 г.е разпределена по вид 

и език и отрасли на знанието, както следва: 

 

По вид 

Всичко CD / DVD      Графика 

 

Карти 

 

Книги Ноти    Периодика 

2555 9 3 1 2416 2 124 

 

По език 

 

Всичко Български Др. 

слав.ез. 

Др. 

ез 

Англ.ез. Фр.ез. Нем.ез. Рус.ез. 

2555 2499 - - 36 1 1 18 

 

 

По отрасли за знанието 

 

УДК Отрасли 2017 г. 

0  Общотдел 121 

1 Философия 73 

2 Религия 47 

3 Общест. науки 382 

5 Естест.науки 52 

61 Медицина 112 
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 Съотношението на детска, художествена и отраслова литература 

спрямо общия брой новонабавена е съответно: 20.93% - 39,96% -39.09%. 

 Отчислена литература за 2017 г. са 947тома.  

Чрез ретроконверсия през 2017 г. бяха обработени 2621 системни номера, с 48 

повече от предходната година.  

 

Новопостъпила литература по фондове 

 

 Всичко Д   Кр П С ОИЦ Ч1      Ч2 Ч4 ЧД 

2016 2931 905 52 1622 26 - 169 90 39 28 

2017 2555 771 50 1292 17  212 121 75 17 

           

 
 

 

 

 

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ. СПРАВОЧНО – 

БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

  

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

                       

62(6

9 

Техника 36 

63 Селскостоп. 21 

7 Изкуство 94 

79 Спорт 43 

8  Худ. Литература 1021 

80 Езикознание 9 

82 Литературозн. 46 

9 История 82 

91  География 2 

D8 Детска худ. литература 535 

 Общо 2555 

ЧИТАТЕЛИ  2017 г. 

ЗАЕМНА 1479 

ЧИТАЛНЯ №1 63 

ЧИТАЛНЯ №2 6 

ИЗКУСТВО 7 

СОВ 1555 
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Читатели специалисти за 2017 г. сравнени с тези от 2016 г. 

 

Година ИТР СС МС ТН ХН КПР У Сл 

2016 92 14 79 27 388 30 9 30 

 

Новорегистрираните читатели за 2017 г. са 3400. с 309 повече от 

миналата година. Увеличението се дължи на Детски отдел, където има 

регистрирани  423 потребители повече в сравнение с предходната година. 

Читателите деца са 1845 – 54% от обшия брой. За първа година onlain 

потребителите бележат лек спад- с 420 по-малко от предходния период. 

 Заетите материали през 2017 г. са 101905 , което е с 5921библиотечни 

единици по-малко в сравнение с 2016 г. От тях 76398 книги, 24994 

периодични издания, 355 графични издания, 73 нотни, 81 електронни издания. 

По език раздадената литература се разпределя както следва: 100729 

 на български език, 247 – на руски, 675- на английски, 123 – на немски. В 

Детски отдел заетата литература е 21735, с -217  по- малко от миналата година 

и е 22,14% от раздадената литература. В Заемна за възрастни раздадената 

литература е 48,9% от общата и с -1738 тома по-малко от 2016 г. В читалните 

за възрастни , Краезнание и СБО са раздадени общо 30256  библиотечни 

единици , или 29,6 %.  
 

ЗАЕТИ МАТЕРИАЛИ ЗА 2017 Г. 

ЗАЕМНА 49914 

ЧИТАЛНЯ№1 21009 

ЧИТАЛНЯ №2 6923 

ИЗКУСТВО 1647 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 697 

СОВ 80170 

ДЗ 18813 

ДЧ 2922 

ОЧД 1845 

ВСИЧКО 3400 

Уникални потребители 

на сайта на библиотеката 

4549 

 

Уникални потребители 

на страницата във 

facebook 

67003 

Всичко onlain 

потребители 

71552 

ВСИЧКО 74952 

mailto:biblioteka_haskovo@abv.bg
mailto:dir_ib_hs@abv.bg


 

Регионална библиотека “Христо Смирненски”- Хасково 

_________________________________________________ 
Пл. „Свобода”19; Тел.: 038 62 21 68; e-mail: biblioteka_haskovo@abv.bg; dir_ib_hs@abv.bg 

 

 

5 

 

ОЧД 21735 

ВСИЧКО 101905 
 

ЗАЕТИ  МАТЕРИАЛИ  ПО  ОТДЕЛИ,  СРАВНЕНИ  С  2016 Г. 

 2017 г. 

ЗАЕМНА 49914 

ЧИТАЛНЯ№1 21009 

ЧИТАЛНЯ №2 6903 

ИЗКУСТВО 1647 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 697 

СОВ 80170 

ДЗ 18813 

ДЧ 2922 

ОЧД 21735 

ВСИЧКО 101905 

  

 

 Раздадената художествена литература за 2017 г. е 37659 тома,                                          

представлява 36,95% от  общия брой раздадени библиотечни единици. 

Детската художествена литература е 17656, с 1755 повече от предходния 

период. Отрасловата литература раздадена от СОВ е 42511  , с 703 по-малко от 

2016 г., а детската отраслова е 4078, с 266 по- малко от миналата година. 

Литературата по точни и приложни науки представлява 5,48%, а хуманитарни 

науки 35,11% от всички раздадени материали . 

 

Читаемост – 29,97 

Посещаемост – 15,37   

Обръщаемост – 0,24 

Обхватност – 5,4     

 

През 2017 г. посещенията в библиотеката са 52273, със -770 по-малко от 2016 

г.От тях 2590 посещения от мероприятия. 

 

ПОСЕЩЕНИЯ                         

 2017 г. В това число от 

мероприятия 

ЗАЕМНА 13926  

ЧИТАЛНЯ №1 7828 829 

ЧИТАЛНЯ №2 3220 25 

ИЗКУСТВО 846  

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 227 70 
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СОВ 26012 854 

ДЗ 23715 1584 

ДЧ 2546 82 

ОЧД 25856 1666 

ВСИЧКО 52273 2590 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 20138  

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 

facebook 

97279  

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 117417  

ВСИЧКО 169690  

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ      ПО  ОТДЕЛИ, СРАВНЕНИ  С 2016 Г. 

 

 2017 г. 

ЗАЕМНА 13926 

ЧИТАЛНЯ №1 7828 

ЧИТАЛНЯ №2 3220 

ИЗКУСТВО 846 

КРАЕЗНАНИЕ+СБО 192 

СОВ 26012 

ДЗ 23715 

ДЧ 2546 

ОЧД 25856 

ВСИЧКО 52273 

ПОСЕЩЕНИЯ НА САЙТА 20138 

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ 

facebook 

97279 

onlain ПОСЕЩЕНИЯ 117417 

ВСИЧКО 169690 

 

 

 Работа с компютърната техника –интернет и текстообработка в минути:  
 

 

ИНТРНЕТ В МИНУТИ 

 

 2017 г. 

ЧИТАЛНЯ №1  328766 

ЧИТАЛНЯ №2 148716 
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ВСИЧКО 477482 
 

УНИКАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 2017 г. 

ЧИТАЛНЯ №1  190 

ЧИТАЛНЯ №2 79 

ВСИЧКО 269 

 

Писмени справки: 
 

 

Краезнание: 

1. „ Писмена библиографска справка за художника Иван 

Шекеров – 8 заглавия 

2.  Писмена библиографска справка на тема „Книги издадени от 

хасковски автори в периода 2014-2016 г.”.18 загавия 

3.  Писмена библиографска справка за поета Райчо Стоянов.- 15 

записа 

 

СБО: 

1. Иван Маринов – 13 загл. 

2. Вълко Марашев – 6 загл. 

3. Петър Ангелов – 5 загл. 

4. Тилко Тилев – 8 загл. 

5. Георги Граматиков – 9 загл. 

6. България – интерес и хуманност към умствено изостаналите – 

27 загл. 

 

Изкуство: 

1. „Балканската музика и Горан Брегович”  -10  записа 

2. „Българската фотография след 1945 г.” – 11 записа 

 

 

 Устни справки – 5- Читалня №1 

         8 -  СБО 

          9– Краезнание 

1 – Ч2 

 

Междубиблиотечно заемане ( МЗС ) 
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По искане на читатели, към други библиотеки в страната са изискани 102 

заглавия  - книги, статии и др. материали. Изпълнени са 78 от исканите заявки  

-  книги, статии и сканирани материали. 

Постъпили искания към нас  – 17 заявки, изпълнени - 17 

Общо получена и раздадена литература по МСЗ за 2017 г  - 95 (книги , статии 

и сканирани материали). 

 

Други дейности на отделите 

Заемна за възрастни: Обработване на литературата от ретро конверсия,  

подлежаща на прекласиране. 

Въвеждане на читателски заявки и своевременното им изпълнение – 794 бр. 

изпълнени за отчетния период. 

Читалня №1: Прегледани 118 източници, описани 153 материали по 

литературознание и вмъкнати 550 фиши в каталога и картотеката. Оказана 

индивидуална помощ по ИКТ на 150 потребители. Основно прочистване и 

пренареждане на фонда в залата и периодиката в хранилище. 

Читалня №2: Прегледани 190 източници, описани 104 материали за 

тематичния бюлетин  и вмъкнати 137 фиши в каталога и картотеката. Оказана 

индивидуална помощ по ИКТ на 70 потребители. Основно прочистване и 

пренареждане на фонда. 

Изкуство: Прегледани 524 източници, описани 898 материали , от които 447 

въведени в базата дани , вмъкнати 1123 фиши в каталога и картотеката. 

Краезнание: Редакция на систематичния каталог на книгите, основно 

пренареждане на фонда. 

СБО: Въведени в модул Статии: -206 материали за актуалната картотека и  

350 за  краеведската. Сканирани общо 274 файла.: 

-  за  Бюлетин „Редки и ценни издания”  – 22 ; 

-  изложба   „Нестор Марков” – 14; 

-  изложба  „ Иван Николов” – 45;  

-  презентации „Коледни приказки”-102; 

-  по искане на читатели – 91. 

 
 

III. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 

1. Био-библиографски справочник на участниците в 

Литературните дни „Южна пролет“ 2017, с включени 33 автори на поезия, 

белетристика, литературна критика, детска литература  и киносценарии 

2. Биобиблиография, посветена на Атанас Ванчев дьо Траси, 

носител на наградата  “Александър Паскалев” за 2016 г.  

3. Био- библиографски справочник на участниците в XLII 

Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова”. 
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4. Подготвената за печат през 2016 г. биобиблиография по повод 

115 г. от рождението на Недялка Симеонова бе отпечатана с част от 

средствата по договор 11-00-22/02.12.2016 с МК за регионална дейност. 

Обществените библиотеки от региона получиха по един екземпляр от  

справочника. 

 
 

Препоръчителни списъци               

 

Читалня№1 

1. „Мениджмънт: Предизвикателства на ХХІ век”. 

 

Читалня №2 

2. „Онкологични болести”.  

3.  „Опасни ли са ваксините ?”  

Изкуство 

1. 120 г. от рождението на Аспарух Лешников – Ари (1897 – 

1978). 

Детски отдел 

 4. Препоръчителни списъци за лятната ваканция. 

 

Онлайн публикации 

СБО 

1. 90 г. от рождението на Ст. Кралев - библиограф 

2. 140 г. от рождението на Никола Михов – библиотековед 

(За Н. Михов е изготвена и витрина в Ч1). 

3. 130 г. от рождението на Ячо Хлебаров – организатор на 

читалищното дело. 

4. 105 г. от рождението на Христо Тренков – български 

библиограф и юрист, развива препоръчителната и текущата национална 

библиография. 

 

 
 

ІV. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

 

1. От 2017 г. Регионална библиотека “Христо Смирненски”–

Хасково предлага нова електронна услуга –библиографкото описание в 

електронния каталог и в бюлетин „Нови книги” е придружено от сканирано 

изображение на корицата на новите заглавия, а към научната литература е 

добавено и съдържанието на книгата. 
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2. Бе закупен новият модул „Моята библиотека”. Резултатите по 

време на  тест периода показаха, че новата електронна услуга се приема добре 

от ползвателите. 

3. Във връзка с изпълнение на проекта „Хасково и Одрин –

културно-исторически дестинсции” бяха сканирани , обработени и качени на 

сайта на проекта 150 картички, 250 страници от периодични издания и книги. 

4. Сайта на библиотеката се актуализира с информация за 

предстоящи културни събития, организирани от библиотеката или отзвука от 

тях. Посещенията(сесии)  на сайта са 20138. Посещенията на страницата ни  

във Facebook – 97279. Оnlain посещенията са общо 117417. Чрез социалната 

мрежа ние получаваме мнения и предложения от наши ползватели. Тази 

обратна връзка ни е много полезна. Използвайки възможностите на 

програмния продукт бяха обработени заявките на 794 читатели.  

 

 

V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТ 

  

 

Спечелени проекти: 

1. ”Обществената библиотека –достъпно място за всеки” – към 

АХУ, на стойност 14167 лв. Проектът предвижда  входна врата с фотоклетка и 

топлинна завеса , адаптирано пространство към Детския отдел и изграждане 

на санитарно помещение за хора с увреждания . Дейностите по проекта 

приключиха успешно в срок (м. септември). 

2. Партньор в проект „Родопи”- финансиран от  МТел. Водещ 

партньор – НЧ „ Н.Й. Вапцаров”. 

3. През месец май приключи изпълнението на проект „Кой 

чисти в природата?“, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – 

България” в Конкурс за проекти – 2016 „Библиотеката – активен участник в 

обществения живот” . Партньори: Сдружение „Алианс за регионално 

сътрудничество и развитие”, ОУ „Христо Смирненски“ – Хасково, Библиотека 

при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров 1961” гр. Маджарово. Финансиране  

3050 лв., и  20% лично участие. 

4.  През 2017 г. бе подписан договор по спечеления в края на 

2016 г проект „Хасково и Одрин – културно- исторически дестинации“ – по 

ИНТЕРРЕГ- ИПП България –Турция, финансиране-  93460    € и започна 

изпълнението му. Закупен бе модерен скенер А3 формат и започна 

дигитализация на предвидените по проекта документи и изпълнението на 

заложените в плана дейности. Проекта трябва да приключи на 30 юни 2018 г. 

5. Библиотеката, в партньорство с още три регионални 

библиотеки  продължава да изпълнява дейностите по проект Е-skills for E-
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inclusion, на фондация „Глобални библиотеки- България”. Финансирането е по 

програма Еразъм +. 

 

 

 

 

 

VІ. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

1. По случай 144 години от обесването на Васил Левски в 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” бе изнесена презентация, посветена 

на живота и делото на Апостола на свободата. Гости бяха ученици от 9 клас на 

ПМГ „Боян Петканчин”. Презентатор: Валерия Каварджиева. 

2.  „Мартенска работилница” с деца от ОДЗ „Зорница” . 

3. „Иван Николов (1937- -1991)” презентация,  по повод 80 

години от рождението на поета. 

4. През март в читалня „Изкуство” художникът Даниел Русев 

изнесе урок по рисуване пред деца от арт школа „Пастело” на тема „Класици 

на българската  живопис”, използвайки богатата колекция от албуми на 

библиотеката.  

5. В рамките на НБС се проведе традиционната инициатива 

"Библиотекар за един ден" с ученици от 4 и 7 клас при СУ „Васил Левски“. 

6. Ученици от ГПЧЕ „Ас. Златаров” с ръководител г-жа Диана 

Бонева гостуваха на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” и презентираха 

постиженията си по проекта на МОН „Твоят час”. В рамките на посещението 

разгледаха гостуващата на РБ „Хр.Смирненски” изложба „Нестор Марков – 

будителят”, посветена на 180 години от рождението и им бе изнесена беседа за 

дейността  на възрожденеца от Хасково. 

7. През май бе проведен урок „Фолклорното богатство на 

България” по проект „Твоят час”, пред  деца от клуб „Млад музикален 

изследовател” към СОУ „Шандор Петьофи” с ръководител Мариана 

Димитрова.  

8. Презентация за защитените местности в Източните Родопи, 

събитие по проект „РОДОПИ” в партньорство с НЧ „Н. Й. Вапцаров-1964”  

9. „В очакване на лятото”.Какво да четем през лятната ваканция. 

10. „Кастинг на книга”- библиотечна игра - ОУ „Хр. 

Смирненски” 

11. 110 години от рождението на Астрид Линдгрен – 

литературна игра – ОУ „Кл. Охридски „                  
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12. През месец юли бе учреден клуб „Млад краевед”. До края на 

годината бяха проведени десет сбирки.  

13. Известните личности от моя роден град, добили световно 

признание. Запознаха се с живота и дейността на проф. д-р Асен Златаров, 

Александър Паскалев, Аспарух Лешников - Ари и проф. Недялка Симеонова 

14. Монумент „Света Богородица” и Камбанарията в Хасково. 

15. Изработване на родословно дърво. 

16. Да се запознаем с паметниците на Хасково отблизо –

посещение на паметниците на Незнайния войн, на Капитан Петко Войвода, на 

Димитър Иванов –Лицо, Старата часовникова кула. 

17. Посещение на Паскалевата къща. 

18. Театър „Иван Димов”. 

19. Общини в област Хасково.  

20. Хасковски будители. 

21. Историята на коледните картички.  

Участниците изпълняваха и творчески задачи- рисуваха, моделираха 

апликираха. Най- добрите творби бяха включени в изложбата „Моето лято” 

22. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” Хасково получи 

като дарение от Посолството на САЩ в България 5 броя роботи Финч на обща 

стойност 500 щатски долара. В рамките на европейската седмица на 

програмирането библиотеката проведе серия обучения: 

- ученици от 5-ти клас на ПМГ "Акад. Боян Петканчин"; 

- Читалище "Братолюбие" - гр.Любимец  

- Градска Библиотека - Свиленград. 

- ченици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас на ОУ" Христо 

Смирненски". 

23. В Деня на народните будители пред четвъртокласници от 

СОУ „Паисий Хилендарски” бе изнесена презентация по повод 295 години от 

рождението на Паисий Хилендарски и 255 години от написването на „История 

славянобългарска”. 

24. Презентацията бе изнесена и пред ученици от Професионална 

гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня”, посетили библиотеката в 

навечерието на 1 ноември  – Ден на народните будители. Отделено бе 

внимание и на електронните услуги, които предлага библиотеката и начините 

на използването им. 

25. Ученици от VI 
„В”

 на ОУ „Хр. Смирненски” участваха в 

инициативата на РБ „Хр. Смирненски” - „Аз помня заветите на Левски”, 

организирана по повод Деня на народните будители   

26. Съвместно с училищата, открити уроци по различни теми, 

част от  проекта „Твоят час….”: „Вселената” - ОУ” Иван Рилски”, с. Горно 

Големанци и ОУ „Иван Рилски”. 
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27. Организиране и провеждане на първо посещение в 

библиотеката с деца от: ДГ „Весели очички”, ДГ „Елхица” и ОУ „Кл. 

Охридски”. 

28. Пред Шестокласници от СУ „Паисий Хилендарски” – клуб 

„Магията на словото” и осмокланиците на две училища бяха проведени 

екскурзии-беседи и презентации , за запознаване с библиотеката като културна 

институция, библиотечните дейности, традиционните и електронни 

библиотечни услуги. 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

1. В началото на месец януари бяха обявени най- активните 

читатели в Детски отдел и Читател на годината, 2016 г. в отдела за възрастни. 

2. На 12 януари бе открита изложбата „Зимна импресия”,  

представяща репродукции на картини от различни епохи и художествени 

стилове, фотографии,  музикални произведения и стихове, вдъхновени от 

красотата на  зимата. 

3. „100 години - 100 плаката” – госуваща изложба на фондация 

„Децата на България”, представяща библиотечни плакати от цял свят. 

4. През февруари Регионална библиотека „Христо Смирненски“, 

Хасково бе домакин на пътуващата изложба „Пазители и традиции “ на 

фондация „Работилница за граждански инициативи. 

5. „Поетична наздравица” – по повод 14 февруари за поредна 

година библиотеката организира четене на стихове за виното и любовта от 

местни поети.  

6. „Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. в 

документи” – съвместна изложба на РБ „Хр. Смирненски” и Държавен архив- 

Хасково.  

7. Среща със Стоян Цветашки известен под псевдонима Токораз 

Исто, и неговите  исторически романи, най – известни от които са „Ятаган и 

меч”, „Тангра” и „България”.  

8. Изложба по проект “Кой чисти в природата?” и обявяване 

победителите в конкурса за рисунка и фотография „Чистачите в природата и 

сред хората”. В конкурса взеха участие 37 ученици, от които 21 от Хасково,7 

от Маджарово, и 9 от София, от които 31 рисунки и 26 фотографии.   Освен  

рисунки и фотографии от обявения по програмата конкурс, изложбата 

включваше и тематично свързани книги от фонда на библиотеката, даващи 

богата информация за защитени природни обекти , растителни и животински 

видове в България , биоразнообразието в Източните Родопи и др. Проектът се 

реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки - България” в 

рамките на конкурс „Библиотеката активен участник в обществения живот”. 

Партньори по проекта: Регионална библиотека “Хр. Смирненски“, „Алианс на 

регионално сътрудничество и развитие”, Клуб „Земляни“ при СУ 
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„Хр.Смирненски“ , Хасково и библиотеката при НЧ „Н. Й. Вапцаров -1961“ гр. 

Маджарово.  

 

Литературните дни „Южна пролет 

 

9. Изложба „Литературни върхове и нови хоризонти” - 

историята на „Южна пролет” чрез наградените творби, лауреатите, 

ежегодните издания, съпътстващи конкурса (биобиблиографските 

справочници на участниците и био-библиографиите на носителите на 

наградата „Александър Паскалев”), снимков материал и афиши от първите 

години на литературния конкурс. 
10. Среща с Нидал Алгафари и книгите му: „Боже, защо Господ 

лъже?”, „Аллах, милост нямаш ли?” и „Любиш ли, ти Бог си!”. 
11. Авторката на хитовата поредица „Приключенията на 

мотовете ”Радостина Николова (Ради) гостува на малките читатели, в рамките 

на „Южна пролет, 2017”. 

12. Среща - разговор на дебютантите с журито на националния 

конкурс "Южна пролет" 2017. 

13. Представяне на Евелин Роуз Стрейндж Уайлд или Иви 

Уайлд - англо-австралийска писателка и книгата ѝ „Всички птици пеят”, със 

съдействието на ИК „Персей”. 
14. "Приказки от слънчевото прозорче", представяне на книга с 

творчество на деца от ДГ”Слънце”. 
15. На 21 април се проведе заключителна пресконференция по 

проект „Кой Чисти в природата” в рамките на конкурс „Библиотеката – 

активен участник в обществения живот ” , с финансовата подкрепа на 

Фондация „Глобални библиотеки – България“, Договор № МК-ДБФ-

22/15.09.2016 г. 

16. Пресконференция по проект България и Турция.РБ „Хр. 

Смирненски”, Хасково спечели проект „Хасково и Одрин – културно- 

исторически дестинации“, по Програмата за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020.  По приоритетна ос 2. 

Устойчив туризъм. Проектът стартира на 20.03.2017 г. с подписване на 

договора. Партньор от Турска страна е Фондация на Тракийски университет, 

Одрин. Субсидията по договора е на стойност 93 460,80 €. Срокът за 

изпълнение на проекта е 15 (петнадесет) месеца. 

17. Янислав Янков гостува на РБ "Христо Смирненски" и 

представи новата си книга "Бясно дърво. 

 

Национална библиотечна седмица (9 - 13 май 2017 г.) 

Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие. 
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18. Среща с Мая Бочева и книгата ѝ „Кой светна луната”. 

19. Откриване на изложба „Нестор Марков – будителят”, 

посветена на 180 години от рождението му и представяне на сборникът със 

статии от юбилейната сесия, посветена на Н. Марков. Гост на събитието бе 

проф. Мария Младенова, автор на биобиблиографията за Нестор Марков. 

20. Проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев, български литературен 

критик и изследовател и новата му книга „Докосвания”- среща – разговор със 

съдействието на ИК „Персей”. 

21. Учаничката от XI клас на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ Славея Захариева представи втората си книга „Кристалният цвят“, 

която е част от фентъзи поредицата „Хрониките на Ордиана“. 

22. Гостува Красимира Кацарска и най-новата ѝ книга – 

„Свечеряване”, събрала в едно разкази и новели. 

23.  Предсатавяне новата книга на Стайко Черкезов  „Ехо от 

бурята” . 

24. "Обичам България", изложба на децата от школа "Пастело", 

посветена на 180 години от рождението на Васил Левски. 

Лято в библиотеката   

всяка сряда от 5 юли до 30 август 

25. Откриване Лято в библиотеката. 

26. Ателие „Обичам да рисувам”- ръководител Камелия 

Кехаьова. 

27. „Веселите зъбки” – Среща с д-р Симона Кирякова. 

28.  „Аз ще стана библиотекар”, опознавателна игра. 

29. Запознаване с кучето Барс и антиотровният екип на БДЗП 

(Българско дружество за защита на птиците) - лектор Николай Терзиев. 

30. "Здравословно хранене", презентация 

31. „Кастинг на книга” – библиотечна игра. 

32. "Чета и рисувам" в света на приказните герои. 

33. Закриване на "Лято в библиотеката" 2017 със забавни игри и 

много награди. 

34. Гостуваща  изложба на Националната библиотека “Св. св. 

Кирил и Методий” - “Посветен на Отечеството. 180 години от рождението на 

Васил Левски” . РБ „Хр . Смирненски” участва в изложбата с книги, 

сборници,статии, графики и снимки разкриващи живота и дейността на 

Апостола на свободата. Отделено бе специално място за материали, свързани с 

пребиваването на Левски в Хасковския край.  

Дни на Хасково (6-11 септември) 

35.  „Моето лято” , изложба от детски творби, изработени по 

време на „Лято в библиотеката, 2017”. 
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36. „Мигове красота, уловени от обектива”. Пейзажи от старо и 

днешно Хасково. Изложба с участието на Клуб по фотография към Младежки 

център, ръководител- Славян Костов. 

37. За втора поредна година в рамките на Дните на Хасково 

библиотеката се включва в националната екоинициативата „Стара хартия за 

нова книга“, организирана от „ЕКОПАК България“ АД , Книжен център 

„Гринуич“ и с подкрепата на Община Хасково. 

38. Проведени са 2 екскурзии-беседи и презентации с учащи се 

за запознаване с библиотеката като културна институция, разгледан е сайта на 

библиотеката, електронния каталог и възможностите, които б-ката предлага на 

своите читатели. 

39. Среща разговор с поетесата Венета Георгиева и новата ѝ 

книга „Слънчева колесница”. 

40. Представяне на сатеричната книга на „Галя Карааргирова 

Хем така , хем иначе” . 

41. „Недялка Симеонова – вълшебница на цигулката”- изложба 

по повод 42-то издание на музикалните дни „Недялка Симеонова” и 115-

годишнината от нейното рождение, с участието на Държавен  архив- 

Хасково. Предсатена бе и биобиблиография за световноизвестната 

цигуларка, издание на РБ „Хр. Смирненски”. 

42. Премиера на новия роман на Кирил Камбарев “Враг на 

франки и ромеи”.  

43. Вечер на Августина Янкова и новите  ѝ книги "Погалена от 

светлината" - лирика и "Бисери по пътя" – афоризми. 

44. Срещ на второкласници от СУ "Васил Левски" с писателката 

Петя Дичева. 

45. „Коледни приказки за послушни деца” – всяка сряда от 

месец декември децата от детските градини в Хасково слушаха приказките на 

Ръсел Пънтър.  

46. „Коледа през детските очи”. Изложба от творби на деца от 

Арт школа „Пастело”. 

47. Среща- разговор с  д-р Марио Янакиев, на тема „ Опасни ли 

са ваксините” . 

48. Изложба  „Тебе пеем, Коледо! Коледни песни и наричания 

от Тракия”. 

49. В навечерието на Коледа във фоайето на библиотеката бе 

открит  благотворителен коледен базар с участието на детските градини в 

Хасково . 

 

 

КАМЕРНИ ИЗЛОЖБИ И ВИТРИНИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ОТДЕЛИ 

.  
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Заемна за възрастни 

1. 95 г. от рождението на Блага Димитрова. 

2. 85 г. от рождението на Умберто Еко. 

3. 145 г. от рождението на Гоце Делчев. 

4. 135 г. от рождението на Вирджиния Улф. 

5. 135 г. от рождението на Джеймс Джойс. 

6. 205 г. от рождението на Чарлз Дикенз. 

7. 180 г. от рождението на Александър С. Пушкин. 

8. 100 г. от рождението на Сидни Шелдън. 

9. 115 г. от рождението на Светослав Минков. 

10. 175 г. от рожденито на Карл Май. 

11. 215 г. от рождението на Виктор Юго. 

12. 115 г. от рождението на Джон Стайнбег. 

13. 110 г. от рождението на Емилиан Станев. 

14. 90 г. от рождението на Габриел Г. Маркес. 

15. 85 г. от рождението на Джон Ъпдайк. 

16. 70 г. от рождението на Джеймс Патерсън. 

17. 85 г. от рождението на Слав Хр.Караславов. 

18. 130 г. от рождението на Димчо Дебелянов. 

19. 70 г. от рождението на Гом Кланси. 

20. 55 г. от рождението на Петя Дубарова. 

21. 135 г. от рождението на Боян Пенев. 

22. 120 г. от рождението на Алеко Константинов. 

23. 145 г. от рождението на Яне Сандански. 

24. 105 г. от рождението на Яна Язова. 

25. 90 г. от рождението на Колийн Маккълоу. 

26. 145 г. от рождението на Антон Страшимиров. 

27. 140 г. от рождението на Елин Пелин. 

28. 180 г. от рождението на Васил Левски. 

29. 215 г. от рождението на Александър Дюма- баща. 

30. 70 г. от рождението на Исабел Алиенде. 

31. 150 г. от рождението на Джон Голзуърди. 

32. 70 г. от рождението на Даниел Стийл. 

33. 70 г. от рождението на Паулу Коелю. 

34. 150 г. от рождението на Камен Зидаров. 

35. 125 г. от рождението на Марина Цветаева. 

36. 125 г. от рождението на Иво Андрич. 

37. 115 г. от рождението на Фани Попова- Мутафова. 

38. 95 г. от рождението на Кърт Вонегът. 

39. 190 г. от рождението на Петко Р. Славейков. 

40. „ Обичани обичаи”. 

41. „ Традиции и обичаи за Великден”. 
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42. „Коледни и  Новогодишни празници” 

 

 

Читалня№1 

1. 135 години от рождението на Теодор Траянов – български 

поет-символист (1882 – 1945). 

2. 395 години от рождението на Жан-Батист Молиер – френски 

драматург, режисьор и актьор (1622 – 1673). 

3. 95 години от рождението на Блага Димитрова – българска 

поетеса (1922 – 2003). 

4. 135 години от рождението на Добри Немиров – български 

автор на разкази, романи, пътеписи и пиеси, библиотекар на Българско 

книжовно дружество (1882 – 1945). 

5. 115 години от рождението на Светослав Минков – български 

писател (1902 – 1966). 

6. 144 години от обесването на Васил Левски. 

7. 110 години от рождението на Емилиян Станев – български 

белетрист, академик (1907 – 1979). 

8. 130 години от рождението на Димчо Дебелянов – български 

поет и преводач (1887 – 1916). 

9. 95 години от излизането на бр.1 на „Хиперион”, месечно 

списание за литература и изкуство, редактира комитет: Иван Радославов, 

Теодор Траянов и Людмил Стоянов. 

10. 140 години от рождението на Никола Михов. 

11. Светли пролетни празници. 

12. 55 години от рождението на Петя Дубарова – българска 

поетеса (1962 – 1927). 

13. 135 години рождението на Боян Пенев – един от най-

изтъкнатите български литературни историци и критици ( 1882 – 1927). 

14. 1110 години от смъртта на княз Борис І (неизв. – 907). 

15. 120 г. от смъртта на Алеко Константинов – български 

писател и общественик (1863 – 1897). 

16. Св. Св. Кирил и Методий – Ден на българската писменост, 

просвета и култура. 

17. 145 години от рождението на Антон Страшимиров – 

български прозаик и драматург (1872 – 1937). 

18. 305 години от рождението на Жан-Жак Русо – френски 

философ, педагог, писател и композитор (1712 – 1778). 

19. 140 години от рождението на Елин Пелин – български 

писател (1877 – 1949). 

20. 180 години от рождението на Апостола на свободата Васил 

Иванов Кунчев – Левски. 
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21. 90 години от смъртта на Стоян Михайловски – български 

писател (1856 - 1927) 

22. 470 години от рождението на Мигел де Сервантес – 

испански писател (1547 – 1616). 

23. 200 години от рождението на Алексей Толстой – руски 

писател (1817 – 1875). 

24. 195 години от рождението на Добри Чинтулов – български 

възрожденски поет и културно-просветен деец (1822 – 1886). 

25. 115 години от рождението на Фани Попова-Мутафова – 

творец на романи и драми с исторически сюжети, детски автор, преводач 

(1902 – 1977). 

26. 220 години от рождението на Хайнрих Хайне – немски  поет 

и публицист (1797 – 1856). 

27. 190 години  от рождението на Петко Р. Славейков – 

български поет, преводач, фолклорист, общественик и публицист (1827 – 

1895). 

28. 115 години от рождението на Кирил Мирчев – български 

езиковед (1902 – 1975). 

29. 125 години от смъртта на Иван Богоров – български 

енциклопедист от Възраждането, създател на първия български вестник 

„Български орел” ( 1820 – 1892). 

 

Постоянни витрини: 

 „Нови книги”, „Бизнес идеи”, „Страни и събития”, 

„Балканите”, „Педагогика – нови тенденции”, „Достъп до електронна 

информация на хора с увреждания в българските библиотеки”, „Издания на 

РБ ”Хр. Смирненски”, „Чуждоезиково обучение” (” Великото изкуство да се 

научи много е да се започне с малко” Джон Лок), „ Децата – нашето 

бъдеще”. 

 

 

Читалня №2 

1. 290 години от смъртта на Исак Нютон. 

1. . Международен ден на водата. 

2.  Световен ден на метереологията. 

3. 1 април- Международен ден на птиците (Чества се от 1906 г. ) 

4. 7 април- Международен ден на здравето (Чества се от 1950 г.) 

5. 12 април- Международен ден на авиацията и космонавтиката. 

6. 135 години от смъртта на Чарлз Дарвин. 

7. 22 април- Световен ден на Земята.  

8. МАЙ-месец за защита на природата . 

9. 12 май - Международен ден за борба с алергиите. 
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10. 15 май - Международен ден на климата. 

11. 17 май  - Световен ден за борба с хипертонията. 

12. 22 май - Световен ден на жертвите на СПИН. 

13. 28 май - Ден на парковете в България. 

14. 31 май- Международен ден за борба с тютюнопушенето. 

15. 5 юни –Международен ден за опазване на околната среда. 

16. 18 - 24 юни- Седмица на лечебните растения- Празник на     

билките - Еньовден. 

17. 20 юни-Международен ден на Слънцето. 

18. 26 юни-Международен ден за борба с наркоманията. 

19. 1 август- Ден на градинаря.   

20. 6 август- Ден на Хирошима и на борбата за забрана на 

ядреното оръжие.  

21. 8-ми септември- ден на Хасково.  

22. 20 септември-Международен ден без тютюнопушене.  

23. 4 октомври- Световен ден за защита на животните.  

24. 7- 8 октомври(- Световен ден на птиците). 

25. 5 октомври 135 г. от рождението на Робърт Хъчингс  Годард- 

американски физик и изобретател, един от създателите на ракетната техника 

(1882-1945). 

26. 20 октомври- Световен ден за борба с остеопорозата. 

27. 31 октомври- Международен ден на Черно море(Чества се от 

1996 година). 

28. 150г. от рождението на Мария Кюри- френски физик и 

химик от полски произход (1867-1934). 

29. 14 ноември - Световен ден на болните от диабет. 

30. 21 ноември - Международен ден на непушачите. 

31. 1 декември - Международен ден за борба  срещу СПИН. 

32. 8 декември - Международен ден за борба срещу 

климатичните промени. 

33. 14 декември – Ден на ветеринарния лекар. 

34. 185г. от рождението на Густав Айфел- френски инженер, 

известен с проектирането на Айфеловата кула и на носещата конструкция на 

Статуята на свободата в Ню Йорк (1832-1923). 

35. 375г. от рождението на Исак Нютон- английски физик, 

математик и астроном (1642-1727). 

36. „Традиции на Бъдни вечер”. 

37. 195 г. от рождението на  Луи  Пастьор – френски химик, 

един от основоположниците на микробиологията (1822-1895). 

 

Постоянни витрини: 
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 “Нови книги”,  “Здрави и красиви”,  “Храната да бъде 

лекарство”, “Направи си сам”, “Жената красива и практична”, “Нашият 

дом наша крепост”,  “ За всяка болка има билка”, “Здрави и силни с 

програмата на Малахов”, Хомеопатията - бъдещето на медицината”. 

 

 

Изкуство 

 

1. „Елтън Джон на 70 години”. 

2. „190 г. от смъртта на Лудвиг Ван Бетховен ” (1770 – 1827).      

3. „В памет на Иван Абаджиев ” (1932 – 2017). 

4. „285 г. от рождението на  Йозеф Хайдн ” (1732 – 1809). 

5. „105 г. от рождението на Парашкев Хаджиев” (1912 -1992). 

6. „ 565 г. от рождението на Леонардо да Винчи „ (1452 -1519). 

7. „ 135 г. от рождението на  Жорж Брак” (1882 – 1963).  

8. „ 110 г. от рождението на Лорънс Оливие” (1907 -1989).  

9. „ 120 г. от рождението на Аспарух Лешников” (1897 – 1978. 

10. „ 135 г. от рождението на Игор Стравински” (1882 – 1971). 

11. „ 120 г. от създаването на българския цирк” (1897). 

12. „130 г. от рождението на Марк Шагал” (1887-1985). 

13. „115 г. от рождението на Мими Балканска” (1902 – 1984) 

14.  „Ах, морето!”- известни картини, музикални творби и 

снимки с морска тематика. 

15. „110 г. от рождението на проф. Ненко Балкански” (1907 - 

1977). 

16. 155 г. от рождението на Клод Дебюси (1862 -1918). 

17. „Здравей, училище!”- избрани училищни песни .   

18. „105 г. от рождението на Микеланджело Антониони” (1912 – 

2007). 

19. „175 г. от рождението на  Василий Верешчагин” (1842 –

1904). 

20. „115 г. от рождението на Борис Ангелушев” (1902-1966). 

21. „235 г. от рождението на Николо Паганини” (1782 -1840). 

22. „Народните будители в изкуството”. 

23. „105 г. от рождението на Йожен Йонеско” (1912-1994).   

24. „Стефан Данаилов на 75 години”. 

25.  „Празниците през вековете в музика и картини”.  

26. „Чудомир – художникът” - 50 г. от смъртта му. 

 

Постоянни витрини: 

  

mailto:biblioteka_haskovo@abv.bg
mailto:dir_ib_hs@abv.bg


 

Регионална библиотека “Христо Смирненски”- Хасково 

_________________________________________________ 
Пл. „Свобода”19; Тел.: 038 62 21 68; e-mail: biblioteka_haskovo@abv.bg; dir_ib_hs@abv.bg 

 

 

22 

 

“Нови книги”, „Живописта отблизо” – в нея бяха 

представени материали по следните 6 теми: „Портретът”, „Пейзажът”, 

„Натюрмортът”,  „Миниатюрата”, „Декоративно-приложната живопис” 

и „Иконографията”. 

 

Детски отдел 

 

1. 185 години от рождението на Луис Карол 

2. 135 години от рождението на Алън Милн 

3. 115 години от рождението на Светослав Минков 

4. 110 години от рождението на Емилиян Станев 

5. 144 години от обесването на Васил Левски  

6. 24 май – Ден на славянската писменост  

7. Ден на народните будители 

 

 

 

VІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1. В обучителния център на Регионална библиотека „Хр. 

Смирненски”, с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”, 

се проведоха две обучения на библиотекари от Хасково и региона по ИКТ, на 

тема „Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря. Дигитализация 

на библиотечния фонд. Дигитализация на местното културно наследство и 

местния периодичен печат”. Обучител: инж. Огнян Генов 

2.   От 3 до 6 октомври 2017 г., в РБ „Хр. Смирненски” – 

Хасково, се проведе „Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия” 

с лектор д-р Дончо Донев. В обучението участваха 10 библиотекари, -8 от РБ 

„Хр. Смирненски” – Хасково, и по един от Градска библиотека „П. Пенев” и 

Общинска библиотека – Свиленград.  

3. През април се провежда поредното обучение по компютърна 

грамотност за начинаещи. В програмата бе включено:  работа с операционна 

система  Windows, текстообработваща програма  Word, търсене на 

информация в интернет, търсене на информация в каталога на 

библиотеката, електронна поща и скайп. Обучение преминаха 12 потребители 

на библиотеката. 

4. На 4 и 5 май в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”  

единадесет  библиотекари от региона преминаха обучение с практическа 

насоченост на тема  „Работа с основни библиотечни документи”. Обучението 

бе част от експертно- консултантската и квалификационна дейност на 

регионалната библиотека  и по договор РД11-00-229/02.12.2016 г. 
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5. На 19 май четиридесет библиотекари от хасковски регион 

взеха участие в работна среща, организирана от РБ „Хр. Смирненски. Бяха 

разисквани въпроси, свързани с Информационния регистър на обществените 

библиотеки. Работната среща бе част от експертно- консултантската и 

квалификационна дейност на регионалната библиотека и по договор РД11-00-

229/02.12.2016 г. 

6. На 18 и 19 септември специалисти от библиотеката и 

представители на културни институции от Хасково, участваха в конференция  

на тема „Обмяна на опит и добри практики в сферата на издирване, 

документиране и авторски права на културното наследство“, по проект  

„Хасково и Одрин- културно-исторически дестинации” по ИНТЕРРЕГ 

България – Турция. Бе демонстриран част от работнияпроцес по сканиране и 

обработка на изображения с новата техника и обсъдени следващите етапи от 

изпълнението на проекта. 

7. През ноември 25 библиотекари от региона участваха в 

тридневния Национален форум на ФГББ, където имаха възможност да 

обменят опит и да споделят добри практики. 

 

 

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 

 В края на 2017 г. в РБ „Хр. Смирненски работят  30 щатни служители, от 

които Директор, 22 библиотекари, 1 ИТ специалист , 1 ЗАС и 5 помощен 

персонал. 14 служители са с библиотечно образование – 8 с магистърска 

степен, 2 бакалавър, 4 специалисти по библиотекознание и библиография и 11 

с друго висше образование , от които 5 бакалавърска и 6  магистърска степен . 

 

 Приходите за 2017 са: 589 725 от които : 

   579 779 лева от държавния бюджет, от тях 14460 за разгърната 

площ.  

  3050 лв. по проект „Кой чисти в природата”, проектът е отчетен 

май месец 

  5300 лв. за регионална дейност. Отчет: май 2017 г. 

  14167 лв. по проект „Обществената библиотека – достъпно 

място за всеки” към АХУ. 

  8017 лв. собствени приходи от такси. 

 Разходи: 276 675 лв. - заплати на персонала  

  85 972 лв. задължителни осигурителни вноски от работодателя, 

от които 13910- здравноосигурителни.  

 26 998 лв. ДМС    

Изразходвани средства за издръжка - 94 785, от които: 
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 33 871лв. за книги и материали за  библиотеката; 

26 779, за вода, горива и енергия ; 

11 845 лв. – текущ ремонт- дейности по адаптиране на достъпна 

среда. 

 45 379 лв.-ДМА  

  6395 лв. - компютри, мултифункционалноА3 и хардуер. 

  38 984 лв.- Придобиване на Друго оборудване, машини и 

съоръжения: Уборудване- 

 Пожаро Известителна Система –2545 лв 

- Закупени са Осем броя климатични сплит системи за залите- 12761лв 

- Вноски по инвестиционен договор за газификация на сградата на 

библиотеката- 16168 лева 

- Оборудв. автоматична входна врата с фотореле и топлинна завеса 7510 

лева.      

 

В област ДЕС:- в изпълнение на Проект с референтен № CB005.1.23.044 

по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПА ТГС 

България – Турция 2014-2020г. 

 

1. ИЗВЪРШЕН РАЗХОД по параграф 5201 „ Придобиване на компютри”-   

Букскенер – 40486 лв. 

 

2. ИЗВЪРШЕН РАЗХОД по параграф 53-09-„Придобиване на други 

НДМА” -2850лв - Разработена интернет страница „Хасково и Одрин - 

културно-исторически дистинации“,  

 

 

 РБ „Хр. Смирненски” приключи финансово добре 2017 г., без 

неразплатени задължения.   

 

 

07.02.2018 г.                                Изготви: Директор:  ………………   

Хасково     Кирилка  Страшникова 
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