ПРАВИЛНИК
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК

1. Институтът за български език извършва следните специализирани
услуги за целите на институции и граждани:
1.1. Изготвяне на експертни оценки и справки (писмени и устни) по
въпроси, отнасящи се до граматиката, правописа, лексиката,
фразеологията, терминологията, етимологията, диалектологията,
старобългарския език и ономастичната система на съвременния
български книжовен език и др.
1.2. Редактиране на текстове, предназначени за издаване и за други
цели.
1.3. Провеждане на специализирани курсове по български език.
2. Изготвянето на писмени експертни оценки и справки се възлага от
директора и ръководителя на съответната секция. Писмените
отговори се одобряват от ръководителя на секцията с подпис и се
предават в канцеларията в сроковете, посочени в т. 6.
3. Писмените отговори се изпращат на официална бланка на Института
след постъпване на сумите по т. 5 по сметката на Института.
4. Ако има пощенски разходи, те са за сметка на получателя.
5. Заплащане на специализираните услуги:
5.1. Отговор на въпрос с ниска степен на сложност, който може да бъде
изготвен въз основа на информация от наличните в отделните секции
на Института справочници и архиви:
цена от 10% до 20% от МРЗ (от 30 до 60 лв.)

5.2. Отговор на въпрос със средна степен на сложност, който изисква
извличане на информация от повече източници, както и тълкуване и
обобщаване на информация:
цена от 20% до 35% от МРЗ (от 60 до 100 лв.)

5.3. Отговор на въпрос или експертна оценка, която изисква
интерпретиране на съдържание и/или изследване на проблем:
цена над 35% от МРЗ (над 100 лв.)

5.4. Редактиране на текст, предназначен за издаване – 0,6% от МРЗ (5 лв.)
на стандартна страница (1800 знака).
5.5. Специализирани курсове – от 3% до 5% от МРЗ (9,30 лв. до 15,50 лв.)
на час.
5.6. Сертификат за антропоним:
5.6.1. За целите на физически лица: 40 лв. (лично име или фамилно име),
60 лв. (лично име и фамилно име);
5.6.2. За целите на юридически лица: 60 лв. (лично име или фамилно
име), 80 лв. (лично име и фамилно име)
5.7. Сертификат за топоним:
5.7.1. За целите на физически лица: 50 лв.;
5.7.2. За целите на юридически лица: 80 лв.
6. Писмените отговори се изготвят в следните срокове:
6.1. По т. 5.1., 5.6 и 5.7:
-

5 работни дни (за обикновена услуга);

-

3 работни дни (за бърза услуга) – цена 150% от стойността;

-

1 работен ден (за експресна услуга) – цена 200% от стойността;

6.2. По т. 5.2.:
-

7 работни дни (за обикновена услуга);

-

3 работни дни (за бърза услуга) – цена 150% от стойността;

-

1 работен ден (за експресна услуга) – цена 200% от стойността;

6.3. По т. 5.3.:
-

10 работни дни (за обикновена услуга);

-

5 работни дни (за бърза услуга) – цена 150% от стойността;

-

3 работни дни (за експресна услуга) – цена 200% от стойността.

6.4. Редактирането на текстове се извършва с норма от 8 до 15 стр. на
ден (в зависимост от характера и сложността на текста).

Правилникът е приет от Общото събрание на Института за български език
на 1.07.2013 г.

