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І 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Актуалният повод за оформянето на настоящия Справочник за издатели 

„ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“ е началото на издателската дейност на 

Института за информални иновации (ИИИ) и най-вече обобщаването на 

дългогодишния професионален опит в издателската дейност на съставителя, 

който е събрал на едно място нормативната база и основните правила при 

оформянето на печатни издания. 

 За докосващите се за първи път до издателското дело по необходимост, 

справочникът може да послужи като пътеводител в дебрите на пакет от норми и 

правила за навлизане в привидно лесната, но всъщност много подредена и 

отговорна професионална област. 

 За професионалистите сборникът би могъл да бъде наръчик за 

технологичните стъпки, които не трябва да бъдат забравяни или пропускани по 

случайност в забързания ритъм повече печатно слово да достигне до читателите. 

ИИИ е официален издател на печатни и други произведения, регистриран 

в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) през 2020 г. с 

код на издател 971-619-91709 (Приложение 4).  

В настоящия Справочник и неговите приложения са използвани точни 

цитати от монографичното изследване на Антоанета Тотоманова Книгата и 

нейното „лице“. Авторката е доц. д-р в направление 3.5 „Обществени 

комуникации и информационни науки“ и преподавател по Информационно-

търсещи езици в Катедра „БИНКП“ на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, дългогодишен ръководител на направление „Национална 

библиография“ в НБКМ и нейн зам.-директор, директор на Националния център 

за ISSN. 

Появата на подобно справочно издание е продиктувано и от навлизането в 

издателската дейност на множество физически и юридически лица, които не са 

свързани с държавните или частните издателства, съхраняващи традициите на 

специфичната просветна и културна мисия на издателя. Днес се правят не малко 

печатни издания, финансирани по проекти или с лични средства. В тях се 

изпълняват изискванията на финансиращата институция/организация или 

дарител/спонсор, но се пропуска обстоятелството, че съществуват най-малко 

десет (Раздел III) български държавни стандарта (БДС), свързани с оформлението 

на печатните издания. 

Справочникът събира на едно място част от нормативната база, свързана с 

издателската дейност, основните видове държавни стандарти, определящи 

правилата за оформянето на печатните издания, схемата за подреждане на 

идентификационните данни в изданията. Той ще бъде ценен помощник на 

многобройните нестопански организации, на които им се налага или искат да 

влязат в ролята на издатели. Може да се използва и от професионалните издатели 

като учебно помагало за въвеждане на нови кадри в професията на издателя. 
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Изданието няма претенцията за изчерпателност на темата за дизайна на 

печатните издания. В него не е отразен труда на редакторите, коректорите, 

художниците, графичните дизайнери, специалистите по предпечатна подготовка, 

без чиито творчески решения не е възможно раждането на което и да е печатно 

произведения, плод на отговорен и креативен колективен труд. Съставителят се 

прекланя пред техния професионализъм и им благодари за партньорството в 

продължение на много години съвместна издателска дейност под марката на 

различни държавни и частни издателства!  

 

ІІ 

СХЕМА ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ДАННИ  

В ИЗДАНИЯТА 

 „Оформлението на различните видове документи е творчески процес, 

който илюстрира замисъла на автора, редактора, художника и/или дизайнера, 

стила на издателството и особеностите на полиграфическото производство.“ (7, с. 

4)  

Съществуват общи правила за оформянето на печатните произведения, 

включени в стандарти. Същевременно се допускат варианти за поместването на 

отделните структурни единици от задължителни идентификационни данни 

(сведения). Причината за тази вариативност произтича не само от субективната 

творческа визия на създателите на макета на изданието, но и от обективните 

възможности, свързани с обема на изданието и наличието на повече свободни 

страници за разполагане на отделните сведения. Схемата за подреждане е 

представена в Приложение 7. 

Идентификационните данни в изданията са „визитна картичка“ на 

публикацията и осигуряват еднозначното ѝ цитиране от всички нейни ползватели 

– книготърговци, библиотекари и библиографи, документалисти, автори, 

производители на бази данни и др. (7, с. 3). Новата информационна среда, в която 

всички вече сме потопени, предполага „корпоративно разбиране за 

необходимостта от взаимодействие в сферата на информационния обмен на 

данни“ (7, с. 3). И не по-маловажната отговорност на авторите като „създатели“ на 

писмено културно наследство и „производители“ на информацията за него (7, с. 

4). 

Примерен модел за подреждане на идентификационни данни в издание е 

представен в Приложение 8. 

 

ІІІ 

СТАНДАРТИ 

 Издателската дейност е свързана с функционирането на международни и 

национални стандарти, които определят правилата за създаването, оформянето, 

публикуването и разпространението на печатните издания. 

 Първите български стандарти се появяват през 70-те години на ХХ век. В 

периода 1971-1975 г. в Националната библиотека е съществувал Съвет по 

стандартизация.  
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 Половин век по-късно в реалната практика могат да се срещнат 

международни стандарти без превод или преведени на български език. За разлика 

от началото на стандартизацията, при съвременните условия стандартите имат 

пожелателен характер в България. Стремежът към професионализъм в 

издателската дейност обаче предполага тяхното познаване и прилагане, особено 

когато те водят до улеснения при подготовката на печатните издания. 

 Тук са описани само стандартите, които имат пряко отношение към 

издателския процес. 

 

БДС ISO 2108:2018 Информация и документация. Международен 

стандартен номер на книга (ISBN) 

БДС ISO 3297:2010 Информация и документация. Международен 

стандартен номер за продължаващи издания 

(ISSN) 

БДС ISO 8:2019 Представяне и идентификация на периодични 

издания  

БДС ISO 1086:2002   Заглавни листове на книги 

БДС 15419:1982   Библиографско описание на книгите 

БДС ISO 6357:2004   Заглавия на гърба на книги и други издания 

БДС 11942:1990 Издания и аудиовизуални материали. Основни 

видове. Термини и определения 

БДС 2497:1987   Библиографски данни в книгите 

БДС ISO 690: 2011               Информация и документация. Ръководство за 

 библиографски позовавания и цитиране на 

 информационни ресурси 

 БДС 5237:1978   Български компютърни клавиатури 

  

Абревиатурата БДС означава Български държавен стандарт, който може да 

бъде разработен на национално ниво, да въвежда европейски или международен 

стандарт. Национален орган за стандартизация е Българският институт за 

стандартизация (БИС) на Република България, който е член на международни и 

европейски организации по стандартизация (1). В раздела „Основни термини“ в 

сайта  на БИС е дадено следното определение на стандарт: „документ, създаден 

чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо 

се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните 

резултати с цел постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от 

обстоятелства“. Те „се основават на потвърдени резултати от науката, техниката и 

практиката и са насочени към постигане на оптимална полза за обществото.“ 

„Важни ползи от стандартизацията са подобряване на пригодността на 

продуктите, процесите и услугите за предвиденото им предназначение, 

отстраняване на пречките в търговията и улесняване на техническото 

сътрудничество.“ (https://bds-bg.org/bg/important-terms-and-definitions-in-the-field-

of-standardization_p43.html) 

 БИС предлага услугата „Четене на страндарти онлайн“, която обхваща 

българските стандарти, налични в електронната им база или над 90 % от всички 

стандарти. „В рамките на 2 календарни дни от активирането на поръчката Ви 

може да преглеждате текстовете на стандартите многократно по всяко време. 

Стандартите могат да се четат само на екран, без да се съхраняват, разпечатват, 

копират, пренасят, включват в мрежа или повторно продават по какъвто и да е 

начин както изцяло, така и части от тях.“  

https://bds-bg.org/bg/important-terms-and-definitions-in-the-field-of-standardization_p43.html
https://bds-bg.org/bg/important-terms-and-definitions-in-the-field-of-standardization_p43.html
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За повече подробности и контакти с БИС: София 1797, ж. к. „Изгрев“ ул. 

„Лъчезар Станчев“ № 13, e-mail: info@bds-bg.org, тел.: +359 2 8174 523, +359 2 

8174 504, факс: +359 2 8174 535. 

 

ІV 

ВИДОВЕ ИЗДАНИЯ 

 

В стандарта БДС 11942:1990 „Издания и аудиовизуални материали. 

Основни видове. Термини и определения“ са представени следните видове 

издания по целево предназначение (пълен списък): 

 

 Детско-юношеско издание; 

 Издание за незрящи; 

 Издание за служебно ползване; 

 Информационно издание; 

 Литературно-художествено издание; 

 Масово издание; 

 Мемориално издание; 

 Научно издание; 

 Научнопопулярно издание; 

 Нормативно издание; 

 Обзорно издание; 

 Официално издание; 

 Популярно издание; 

 Професионално-производствено издание; 

 Рекламно издание; 

 Справочно издание; 

 Учебно издание; 

 Юбилейно издание. 

 

Видът на изданието се попълва в т. 8 Жанр от Регистрационната карта за 

присъждане на ISBN за издание (Приложение 5). 

 

V 

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР НА КНИГАТА ISBN 

 

1. Присъждането на международните стандартни номера за книгите и 

периодичните издания (вижте Приложение 5) се извършва от Националната 

агенция за ISBN и Националната агенция за ISSN, които представляват 

структурни звена на НБКМ в качеството ѝ на Национална библиографска 

агенция на страната (7, с. 161).  

Българската Национална агенция за ISBN е създадена през 1991 г. с 

постановление № 38 на Министерския съвет, с което в страната се въвежда 

Международната система за стандартна номерация на книги.  

Националната агенция за ISBN е официално представителство на 

международната система за стандартна номерация на книги ISBN (International 

Standard Book Number) за България. Дейността на Националната агенция за 

ISBN се осъществява на основата на  договорни отношения с Международната 

mailto:info@bds-bg.org
https://www.isbn-international.org/
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агенция за ISBN и съобразно Инструкция за организацията и дейността на 

Националната агенция за ISBN, стандарта БДС ISO 2108:2018. Информация и 

документация – Международна стандартна номерация на книги и приетите 

международни принципи. 

Националната агенция за ISBN: 

 Регистрира български издатели на книги и други монографични 

издания в системата ISBN; 

 Присъжда ISBN за книги под печат (също и за книги на CD, DVD, e-

book и др.) на издатели, включени в системата ISBN; 

 Изпраща актуализирани данни за адресите на българските издатели в 

Международната агенция за ISBN в Лондон; 

 Поддържа Национален регистър на издаваните книги в България – 

публичен регистър с данни за заявените книги под печат, както и за 

адресите на издателствата в системата ISBN. (4) 

2. ISBN (International Standard Book Number) е уникална международна 

идентификационна система за номериране, която идентифицира всяка 

продуктова форма или издание на монографична публикация (независимо 

дали е в печатна или електронна форма), издадена или продуцирана от отделен 

издател. Той замества поддържането на дълги библиографски записи за 

описание на публикациите и позволява съставянето и актуализирането на 

книготърговски указатели и библиографски бази данни. Управлението на 

авторските права също може да се осъществява въз основа на ISBN, но 

наличието на такъв номер не ги замества. ISBN е съществен инструмент за 

публикуването, разпространението, анализите върху продажбите и системите 

за съхранение на библиографски данни в книготърговията, както и за 

библиотечния информационен мениджмънт (7, с. 162). 

3. Структура на ISBN. ISBN представлява поредица от цифри, която съдържа 

13 елемента, структурирани в пет групи: 

 префикс – 978 – GS1 префикс за ISBN; 

 регистрационна група – идентифицира определена страна, географски 

регион или езикова област; определя се от Международната агенция за 

ISBN; на България са присъдени регистрационни групи 978-954 и 978-619; 

 регистрант – идентифицира конкретен издател; с различна дължина е в 

зависимост от обема на продукцията на издателя; присъжда се от 

Националната агенция за ISBN в съответствие с областите (диапазоните), 

определени от Международната агенция за ISBN; за България издателите 

могат да получат 2, 3, 4 и 5-цифров индивидуален код. Определен е и общ 

(споделен) код 978-954-799 и 978-619-188; 

 издание – идентифицира конкретен формат или издание на дадена 

монографична публикация. (пример: 978-619-XXXX-25); 

 контролна цифра – предназначена е да валидира номера (пример: 978-

619-XXXX-25-0). (4) 

4. Предназначение и предимства на ISBN. ISBN служи за недвусмислената 

идентификация на всяка отделна продуктова форма (издание или формат) на 

дадена монографична публикация. Той е съдържателен код, който 

идентифицира издателя, както и конкретно заглавие, издание и формат. ISBN 

осигурява: 

 бърза и точна идентификация на монографичните издания; 

 улесняване на редица дейности, осъществявани от издатели, 

книготърговци, библиотеки, интернет търговци и други участници във 

http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2018/09/ISBN_instr.pdf
http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2018/09/ISBN_instr.pdf
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=51433
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веригата за доставки като поръчката, продажбата, абонамента, 

разпространението, контрола на наличностите и др. на монографичните 

издания; 

 подпомагане на търсенето, обмена и автоматизираната обработка на 

информацията за монографичните издания в световен мащаб; 

 способстване за регистрирането на монографичните издания в различни 

каталози и бази данни; 

 прецизиране на цитирането на научна литература; 

 генериране на баркод, въз основа на цифрите от номера. (4) 

5. Издания, на които се присъжда ISBN. В обхвата на стандарта за ISBN се 

включват публикации, които са монографични (т. е. еднократни публикации, 

не периодични или други продължаващи издания), имат текстово съдържание 

(или са предимно текстово-базирани) и са публично достъпни. Това включва: 

 книги и брошури; 

 аудио книги на различни носители като касета, CD и др.; 

 електронни издания на книги (CD, DVD, e-books,); 

 дигитализирани копия на печатни издания; 

 картографски издания; 

 графични издания; 

 книги на Брайл; 

 издания със смесено съдържание, където основната част е текст; 

 преиздания и поредни издания; 

 филми и софтуер, предназначени за образователни или учебни цели. (4)  

6. Издания, на които не се присъжда ISBN. ISBN не се присъжда на: 

 продължаващи издания; 

 ноти; 

 дисертации и автореферати на дисертации; 

 стандарти и патенти; 

 карти и картички; 

 марки; 

 електронни съобщения и друга електронна кореспонденция; 

 уебсайт, домейн; 

 музикални звукозаписи; 

 софтуер, който не е предназначен за образователни или учебни цели; 

 лични документи; 

 игри; 

 рекламни (ефимерни) материали; 

 дневници, лексикони, бележници и други издания с преобладаващо празни 

страници, предназначени за попълване, а не за четене; 

 издания без заглавна страница и текст. (4) 

Повече подробности за процедурата за получаване на ISBN вижте на 

страницата в сайта на НБКМ: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=5077. 

Документи за получаване на ISBN могат да бъдат изпратени по електронна поща 

(isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg), с обикновено писмо или подадени на 

място в Националната агенция за ISBN в Националната библиотека „Св. Св. 

Кирил и Методий“ (стая 72). 

 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=5077
mailto:isbn@nationallibrary.bg
mailto:isbn_nl@abv.bg


11 

 

VІ 

АВТОРСКИ ПРАВА 

 

 Основните положения за възникването и защитата на авторските права са 

разписани подробно в Закона за авторското право и сродните му права. Най-

важните норми в закона, свързани с реалната практика на издателите, са изведени 

в Приложение 1. Тук са пояснени част от основните положения, свързани с 

авторското право като обект на защита чрез издателската дейност. 

 

 1. Авторските права (по смисъла на Закона за авторското право и 

сродните му права) възникват със създаването на произведението, което по 

своята същност представлява интелектуална собственост. Авторите на 

произведения, на уводни статии, на бележки, преводачи, съставители, художници 

и други лица имат изключителни авторски права върху създадените от тях 

произведения (с изключение на тези случаи, в които произведението е 

изработено при изпълняване на служебни задължения). 

2. Знакът за защита на авторското право («копирайт») се отпечатва на 

гърба на заглавната страница. Той се състои от латинската буква «с», поместена в 

окръжност (©) и името на обекта, чиито права са защитени. 

 В копирайта се посочва авторът на основния текст на книгата (с име и 

фамилия) и след запетая – година на публикуване на произведението. 

 Когато произведението е публикувано под псевдоним се допуска в 

качеството на автор да се посочи псевдонима, като в авторския договор изрично 

се упоменава формата, под която ще бъде представено името в изданието (7, с. 

62). 

 3. Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето 

му (Приложение 1). 

 4. Носители на авторски права, освен авторите са и: съставителите 

(резултат от творчески труд за осъществен подбор или разположение на 

материала); преводачите; лицата, осъществили преразказ или адаптиране на 

произведението; авторите на встъпителни статии (студии), предговори, 

коментари, справочен апарат, библиографски указател (списък); художника-

илюстратор. След знака © се посочват фамилията и името на лицето, 

определението «предговор» или др. и годината на издаване. 

 5. Издател в знака за защита на авторското право. Посредством знака 

за защита на авторското право издателят информира за наличието на своите 

изключителни имуществени права върху: 

- резултатите от творческата дейност на щатните сътрудници на 

издателството – произведения, създадени при изпълняване на 

служебните задължения или служебни задачи, възложени от 

работодателя; 

- преводно произведение; 

- оформление на макета на изданието – подготовката на макета, 

оформление на издателските данни и др. (7, с. 67). 
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Ако издателят е организация, публикуваща планирана работа на своите 

щатни работници или материали от публични форуми, в копирайта се посочва 

само името на организацията. 

 6. Материалите, които не са обект на авторското право, са описани в 

Приложение 1. 

 

 

VІІ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ  

ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

 Независимо от това дали едно печатно издание притежава ISBN или не, то 

подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за 

обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. 

След издаването на книгите издателите са длъжни да депозират безплатно 

определен брой екземпляри от издателската си продукция. Количеството 

задължителни екземпляри за депозиране съобразно тиража на изданието са 

посочени в съответната нормативна уредба в Приложение 2 и Приложение 3. 

Неизпълнението на задължението е свързано с глоби. 

Целта на депозирането на определен брой екземпляри от всяко издание, 

получило Международния стандартен номер на книгата ISBN, е то да бъде 

съхранено като част от националното културно наследство. Субекти на 

задължителното депозиране са издателите. „Депозитен формуляр“ (Приложение 

6) може да се свали от страница „Полезни формуляри“ в сайта на НБКМ: 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=64971.  

 

VІІІ 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

 

1. Закон за авторското право и сродните му права (извадки). 

2. Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на 

медийни услуги (извадки). 

3. Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на 

екземпляри от печатни и други произведения (извадки). 

4. Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор 

(код). 

5. Регистрационна карта за присъждане на ISBN за издание. 

6. Приемно-предавателен протокол за депозирани печатни произведения 

на основание Закона за задължително депозиране на печатни и други 

произведения и Правилника за прилагането му. 

7. Схема за подреждане на идентификационните данни в изданията. 

8. Примерен модел за подреждане на идентификационните данни в 

издание. 

 

 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=64971
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ІХ 
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1. Български институт за стандартизация на Република България. 
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2. Закон за авторското право и сродните му права (13.12.2019). 

3. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за 

обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги 

(2018). 

4. Национална агенция за ISBN. [Електронен ресурс]. Режим на достъп: 

http://nationallibrary.bg/wp/?s=ISBN&lang=bg. 

5. Нормативни актове. Министерство на културата. [Електронен ресурс]. 

Режим на достъп: 

http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=0&sp=0&t=0&z=0.  

6. Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на 

екземпляри от печатни и други произведения (30.11.2005). 

7. Тотоманова, Антоанета. Книгата и нейното „лице“. С., НБКМ, 2008. – 

272 с. 

 

Х 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Ролята на приложенията в настоящия Справочник е да се помогне на 

бъдещи и настоящи издатели по-лесно и по-бързо да се ориентират сами в 

нормативната база и пакета от задължително оформяни документи, свързани с 

издателския процесс, както и да се запознаят детайлно със схемата за разполагане 

на неотменимите идентификационни данни в изданията. 

Законодателството на Република България е богато на нормативни и 

поднормативни актове и всеки претендиращ за професионализъм издател по 

необходимост трябва да ги познава. Пълният списък на нормативните актове в 

сферата на културата (закони, постановления, наредби, правилници, тарифи, 

конвенции, узакания, правила, заповеди, регламенти и директиви) се намира на 

страницата на Министерството на културата (5). 

Мотивите на съставителя на настоящия Справочник да избере точно тези 

нормативни актове и документи са следните: 

1. Законът за авторското право и сродните му права е основният 

нормативен акт за уреждане на „отношенията, свързани със 

създаването и разпространението на произведенията на литературата, 

изкуството и науката“ (2, чл. 1), т. е. за взаимотношенията между 

автора/ите и издателя/ите. Авторските права се закрилят твърде дълго 

във времето – „докато авторът е жив и седемдесет години след неговата 

смърт“ (2, чл. 27) – и освен това се наследяват (2, чл. 17). Авторското 

право „възниква за автора със създаването на произведението“ (2, чл. 

2). Включените извадки от твърде големия закон, обхващащ всички 

видове авторски права, са свързани със създаването и разпростанението 

на печатни издания: обекти на авторското право; носители на авторско 

право; видове права; времетраене на авторското право; използване на 

произведенията; издателски договор. 

https://bds-bg.org/bg/
http://nationallibrary.bg/wp/?s=ISBN&lang=bg
http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=0&sp=0&t=0&z=0
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2. Законът за задължителното депозиране на екземпляри от печатни 

и други произведения и за обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги (заглавието е изменено през 2018 г.) 

„определя основанията и реда на депозиране на печатни и други 

произведения създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до 

нея с цел да бъдат съхранени като част от националното културно 

наследство, както и реда за обявяване на информация за 

разпространителите на периодични печатни произведения“ (3, чл. 1). 

Избраните извадки са свързани с обектите и субектите на 

задължителното депозиране, количеството на подлежащите на 

депозиране печатни произведения, изискванията към тях, сроковете и 

размера на глобите или имуществените санкциите, на които подлежат 

лицата, които не изпълняват нормите на закона. 

3. Правилникът за прилагане на Закона за задължителното 

депозиране на екземпляри от печатни и други произведения 
уточнява екземпляри от кои произведения подлежат на „задължително 

депозиране в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (6, чл. 

1).  

4. Регистрационната карта за присъждане на издателски 

идентификатор (код) идентифицира издателите, а „данните за  

контакт се публикуват на адрес: www.booksinprint.bg и се изпращат на 

Международната агенция за ISBN в Лондон за включване в 

поддържания от нея Global Register of Publishers на адрес: 

https://grp.isbn-international.org/ с цел осигуряване на възможност за 

връзка между издателите и заинтересовани потребители“ (Приложение 

4). 

5. Регистрационната карта за присъждане на ISBN за издание е готов 

формуляр, който се намира на страницата на Националната агенция за 

ISBN в сайта на НБКМ (4). „Формулярът трябва да бъде попълнен 

коректно и изчерпателно! Без тези данни ISBN не може да се генерира 

от системата!“ (Приложение 5). 

6. Приемно-предавателният протокол за депозирани печатни 

произведения на основание Закона за задължително депозиране на 

печатни и други произведения и Правилника за прилагането му също е 

готов формуляр, който може да се свали от линка, посочен в Раздел VII. 

7. Схемата за подреждане на идентификационните данни в 

изданията е основният повод за създаването на Справочника. 

Практиката показва, че непознаването на тази схема води до 

непрофесионални решения в оформянето на печатните издания, което 

води до затруднения не само на компетентния читател, но и на 

правилното библиографско описание на произведенията и коректното 

им включване в международните бази данни на публикуваните 

издания. Схемата е съставена по тематични извадки от най-

представителното научно-приложно изследване за оформянето на 

печатните издания на доц. д-р Антоанета Тотоманова Книгата и 

нейното „лице“. 

8. Като Примерен модел за подреждане на идентификационни данни е 

използван Т. 1 от Библиотека „Homo creabilis“, която е издателски 

проект на Фондация „Институт за информални иновации“ за подкрепа 

на теоретични, емпирични и иновационни изследвания на информални 

същности, явления и процеси. 

 

http://www.booksinprint.bg/
https://grp.isbn-international.org/
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Приложение 1 

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

В сила от 01.08.1993 г. 

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. 

Обн. ДВ. бр. 56 от 29 Юни 1993 г., изм. ДВ. бр. 63 от 5 Август 1994 г., изм. ДВ. 

бр. 10 от 27 Януари 1998 г., изм. ДВ. бр. 28 от 4 Април 2000 г., доп. ДВ. бр. 107 от 

28 Декември 2000 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 28 от 1 

Април 2005 г., изм. ДВ. бр. 43 от 20 Май 2005 г., изм. ДВ. бр. 74 от 13 Септември 

2005 г., изм. ДВ. бр. 99 от 9 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 

2005 г., изм. ДВ. бр. 29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 

г., изм. ДВ. бр. 73 от 5 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20 Юли 2007 г., изм. 

ДВ. бр. 12 от 13 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. 

бр. 25 от 25 Март 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 21 от 8 Март 2014 г., доп. ДВ. бр. 

14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 29 Март 2018 г., изм. и доп. 

ДВ. бр. 94 от 13 Ноември 2018 г., изм. ДВ. бр. 17 от 26 Февруари 2019 г., изм. и 

доп. ДВ. бр. 47 от 14 Юни 2019 г., изм. ДВ. бр. 98 от 13 Декември 2019 г. 

(Извадки само на нормите, които имат връзка с издаването на 

печатни произведения) 

Дял първи. 

АВТОРСКО ПРАВО 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет на закона 

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и 

разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката. 

Възникване на авторското право 

Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и 

науката възниква за автора със създаването на произведението. 

Глава втора. 

ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО 

Закриляни обекти 

Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, 

изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по 

какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: 

1. литературни произведения, включително произведения на научната и 

техническата литература, на публицистиката и компютърни програми; 
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Изключения 

Чл. 4. Не са обект на авторското право: 

1. (доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) нормативни и индивидуални актове на държавни 

органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи; 

2. идеи и концепции; 

3. фолклорни творби; 

4. новини, факти, сведения и данни. 

Глава трета. 

НОСИТЕЛИ НА АВТОРСКО ПРАВО 

Автори и други носители на авторско право 

Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е 

създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат 

носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон. 

Предположение за авторство 

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята 

лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за 

това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него 

и/или техните опаковки. 

Съавторство 

Чл. 8. (1) Авторското право върху произведение, създадено от две или повече 

лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или 

се състои от части, които имат самостоятелно значение. 

(2) За всяко използване на произведението и за преработването му е необходимо 

съгласието на всички съавтори. При липса на съгласие между съавторите 

въпросът се решава от съда. 

(3) След като е дадено съгласие за използване на произведението по определен 

начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без 

основателна причина да се противопостави на следващото му използване по 

същия начин. 

(4) Възнагражденията, дължими на съавторите за използване на произведението, 

се разпределят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях. При 

липса на съгласие смята се, че всеки от съавторите има равен дял. При спор 

дяловете се определят от съда съобразно приноса на всеки от съавторите. 

(5) Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със 

самостоятелно значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелното 

използване на своята част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не 

пречи на използването на общото произведение. 

Авторско право върху периодични издания и енциклопедии 

Чл. 10. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското право 

върху периодични издания и енциклопедии принадлежи на физическото или 

юридическото лице, което осигурява създаването и издаването на 
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произведението. Авторското право върху включените в такова произведение 

отделни части, които имат характер на произведение на литературата, изкуството 

и науката, принадлежи на техните автори. 

Авторско право върху сборници, антологии, библиографии и бази данни 

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) (1) Авторското право 

върху сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни 

принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на 

включените произведения и/или материали, освен ако в договор е предвидено 

друго. Авторското право върху включените в такова произведение отделни части, 

които имат характер на произведения на литературата, изкуството и науката, 

принадлежи на техните автори. 

(2) За включването на произведения или части от тях в такова произведение е 

необходимо съгласието на техните автори, освен ако законът не предвижда друго. 

Авторско право върху компютърни програми и бази данни, създадени по 

трудово правоотношение 

Чл. 14. Ако не е уговорено друго, авторското право върху компютърни програми 

и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на 

работодателя. 

Глава четвърта. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО 

Раздел I. 

Неимуществени права 

Видове неимуществени авторски права 

Чл. 15. (1) Авторът има право: 

1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да 

определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на 

обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при които това право се уговаря по договор; 

2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението; 

3. да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или 

анонимно; 

4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да 

бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на 

произведението; 

5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на 

всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да 

наруши законните му интереси или личното му достойнство; 

6. да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от 

други лица; 

7. на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на 

друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено 

или имуществено право, предвидено в този закон; 

8. да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с 

изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за 
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претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват 

произведението. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 

г., в сила от 29.03.2018 г.) Авторът няма право да се противопостави на желанието 

на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, 

надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите 

разпоредби. За уточняване на начина на извършване на промените собственикът 

на произведението на архитектурата може да подаде искане до съответната 

организация за колективно управление на права, която е длъжна да извърши 

консултацията. 

Неотчуждимост на неимуществени права 

Чл. 16. Неимуществените права по т. 2 и 4 на ал. 1 от предходния член са 

неотчуждими. Отчуждаването на други неимуществени права може да става само 

изрично и в писмена форма. 

Упражняване на неимуществени права след смъртта на автора 

Чл. 17. След смъртта на автора до изтичане на срока за закрила на авторското 

право неимуществените права, с изключение на правата по чл. 15, ал. 1, т. 6 и 8, се 

упражняват от наследниците на автора. 

Раздел II. 

Имуществени права 

Видове имуществени авторски права 

Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него 

произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за 

които този закон разпорежда друго. 

(2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като: 

1. възпроизвеждането на произведението; 

2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри 

от произведението; 

Право на възнаграждение за всеки вид използване 

Чл. 19. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на 

произведението и за всяко поредно използване на същия вид. 

Глава пета. 

СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Раздел I. 

Общи разпоредби (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

Допустимост на свободното използване (Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в 

сила от 01.01.2003 г.) 

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Свободното 

използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при 
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условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се 

увреждат законните интереси на носителя на авторското право. 

Свободно използване със заплащане на компенсационно възнаграждение 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 

от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Без съгласието на носителя на авторското 

право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е 

допустимо: 

1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с 

изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез 

репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат; 

2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от 

физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с 

търговска цел. 

Глава шеста. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО 

Общо правило 

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското 

право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата 

смърт. 

(2) При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 

започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. 

Начало на сроковете 

Чл. 31. Сроковете по предходните членове на тази глава започват да текат от 

първи януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на 

автора или е създадено, съответно разгласено или публикувано произведението, 

съгласно чл. 27 до 30. 

Наследяване на авторското право 

Чл. 32. (1) След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите 

наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. 

(2) Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му. 

Упражняване на правата при липса на наследници 

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 

2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 

2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Ако авторът няма наследници или наследниците 

починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава 

върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока чрез Министерството 

на културата. В случай че починалият автор или негов наследник е бил член на 

организация за колективно управление на права по този закон, тези права 

продължават да се упражняват до края на срока на времетраенето им от тази 

организация, за нейна сметка. 
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Използване на произведение след изтичане на срока на времетраене 

Чл. 34. След изтичане на срока на времетраене на авторското право 

произведенията могат да бъдат използвани свободно при условие, че не се 

нарушават права по чл. 15, т. 4 и 5, които продължават безсрочно. Органите по чл. 

33 следят за спазването на тези права и по изключение могат да разрешат промени 

в произведението. 

Закрила на произведения от неизвестни автори 

Чл. 34б. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) За произведения, за 

които срокът на закрила не се изчислява от смъртта на автора или авторите, и 

които не са били разгласени в срок 70 години след тяхното създаване, правната 

закрила по този закон се прекратява. 

Глава седма. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА 

Раздел I. 

Общи разпоредби 

Съгласие на автора за използването на произведението 

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Произведението се 

използва само след предварителното съгласие на автора, освен когато този закон 

предвижда друго. 

Договори за използване 

Чл. 36. (1) С договора за използване на произведението авторът отстъпва на 

ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото 

от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение. 

Действие и срок на договора 

Чл. 37. (1) Нищожен е договорът, с който авторът отстъпва правото да се 

използват всички произведения, които той би създал, докато е жив. 

(2) Договорът за използване на произведение може да се сключи за срок до десет 

години. Когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет 

години. Това ограничение не се прилага спрямо договорите за произведения на 

архитектурата. 

Раздел I „б“. 

Особени случаи (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение (Загл. 

изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

Чл. 41. (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право 

върху произведение, създадено в рамките на трудово или служебно 

правоотношение, принадлежи на автора, освен ако в този закон не е предвидено 

друго. 
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 

г., в сила от 25.03.2011 г.) Работодателят или органът по назначаването има 

изключително право без разрешение на автора и без заплащане на 

възнаграждение, доколкото в трудовия договор или в акта за назначаване не е 

уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели. 

Работодателят или органът по назначаването може да упражнява това право по 

начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Когато възнаграждението 

на автора по времето, през което е създал произведението по ал. 1, се окаже явно 

несъразмерно на приходите по смисъла на чл. 38, ал. 2, реализирани от 

използването на произведението, авторът може да поиска допълнително 

възнаграждение. Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава 

от съда по справедливост. 

Произведение, създадено по поръчка 

Чл. 42. (1) Авторското право върху произведение, създадено по поръчка, 

принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е 

предвидено друго. 

(2) Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението 

без разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано. 

Раздел II. 

Издателски договор 

Определение 

Чл. 43. С издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да 

възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да 

извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение. 

Форма 

Чл. 46. Издателският договор се сключва в писмена форма. 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. (1) Носителят на авторското право, както и лице, на което е отстъпено 

изключителното право за използване на произведение, закриляно от този закон, 

могат да поставят на подходящо място върху екземплярите от произведението 

латинската буква „С", заградена в кръгче, пред своето име или наименование и 

годината на разгласяването. 

 

§ 2. По смисъла на този закон: 

2. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „публикуване на 

произведение" е довеждането на произведението до знанието на неограничен кръг 

лица посредством възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от него, 

включително като звукозаписи или записи на филми или други аудио-визуални 

произведения, в достатъчно количество в зависимост от естеството на 

произведението; 

4. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г.) „разпространение на произведение" е продажбата, 
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замяната, дарението, даването под наем, както и съхраняването в търговски 

количества, а също и предложението за продажба или даване под наем на 

оригинали и екземпляри от произведението; 

13. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "база данни" е съвкупност 

от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени 

систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг 

път; компютърните програми, използвани за създаването или функционирането на 

бази данни, записите на отделно аудио-визуално, литературно или музикално 

произведение, както и събирането на звукозаписи с музикални изпълнения върху 

компактдиск не са база данни по смисъла на този закон; 

 

§ 5. (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Размерите на 

възнагражденията, дължими на носителите на авторско и сродните му права, за 

използване на техни произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми 

или други аудио-визуални произведения и радио- и телевизионни програми, се 

определят по договор между правоимащите и ползвателите. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Този закон се прилага 

и за произведенията, изпълненията, звукозаписите, радио и телевизионните 

програми, създадени или осъществени преди влизането му в сила, ако не са 

изтекли предвидените срокове на закрила. 

(2) Авторските права, придобити до влизането в сила на този закон, се запазват. 

 

Списък 

на минимум източниците 

 

1. за публикувани книги: 

а) законоустановеното депозиране на произведения, библиотечни каталози и 

списъци с форми на имената, поддържани от библиотеки и други институции; 

б) сдруженията на издателите и на авторите; 

в) съществуващи бази данни и регистри, WATCH (Writers, Artists and their 

Copyright Holders – Писатели, артисти и носители на авторско право за тях), ISBN 

(International Standard Book Number – Международен стандартен номер на 

книгата), и бази данни за отпечатаните книги; 

г) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, 

по-специално на организациите за управление на правата за възпроизвеждане; 

д) източници, които обединяват повече на брой бази данни и регистри, 

включително VIAF (Virtual International Authority Files – Виртуални 

международни списъци с форми на имената) и ARROW (Accessible Registries of 

Rights Information and Orphan Works – Достъпни регистри с информация за права 

и осиротели произведения); 
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Приложение 2 

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И 

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 42 ОТ 

2009 г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 г., ДОП. – ДВ, БР. 94 ОТ 2018 г.) 

В сила от 01.01.2001 г. 

Обн. ДВ. бр. 108 от 29 Декември 2000 г., изм. ДВ. бр. 28 от 1 Април 2005 г., изм. 

ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. 

бр. 57 от 13 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16 

Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 87 от 5 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр. 101 от 28 

Декември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 13 Ноември 2018 г., изм. ДВ. бр. 17 от 

26 Февруари 2019 г. 

(Извадки) 

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 

2018 г.) Този закон определя основанията и реда на депозиране на печатни и 

други произведения създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея с 

цел да бъдат съхранени като част от националното културно наследство, както и 

реда за обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни 

произведения и доставчиците на медийни услуги. 

Глава втора. 

ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИТЕ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. 

– ДВ, БР. 42 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 г.) 

Обекти на задължителното депозиране 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) На задължително 

депозиране подлежат: 

1. произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по печатарски или 

подобен на него способ – печатни произведения, издадени от български 

физически или юридически лица; 

2. произведения, тиражирани върху звуконосител, чиито продуценти са български 

физически или юридически лица; 

3. произведения, тиражирани върху филмов носител, чийто продуцент, поне един 

от копродуцентите или производителите са български физически или юридически 

лица; 

4. произведения, тиражирани върху електронен носител от български физически 

или юридически лица; 

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) дисертационни и 

хабилитационни трудове, защитени в страната или в чужбина, ако авторът е 

български гражданин; 

Субекти на задължително депозиране 

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 

06.07.2009 г.) Печатните и други произведения се депозират от лицата, които: 
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1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) са издатели, продуценти 

или производители на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 5, 7 и 8; 

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато издателите на 

печатни произведения по чл. 3, ал. 1, т. 1 са физически лица, задължителните 

екземпляри се депозират от производителите. 

Количество на подлежащи на депозиране печатни и други произведения 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Печатните и други 

произведения се депозират в следните количества: 

1. дванадесет екземпляра от печатните произведения в тираж над 300 бр. и от 

всяко последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република 

България или поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните 

с брайлов шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси; 

3. три екземпляра от печатните произведения в тираж до 100 бр. и от всяко 

последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република България 

или поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов 

шрифт за слепи и релефните географски карти и глобуси; 

8. един екземпляр от листовите издания; 

9. един екземпляр допълнително от печатните произведения с мека корица, когато 

тиражът на изданието е оформен едновременно с твърда и мека корица, както и от 

изданията, отпечатани на луксозна хартия или оформени и като библиофилско 

издание; 

15. три екземпляра от произведенията, тиражирани на електронен носител; 

19. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) едно копие от 

произведенията в дигитална форма, разпространявани в електронни 

комуникационни мрежи. 

(2) Печатните произведения, издавани едновременно на няколко езика, се 

предават в съответния брой на всеки език поотделно. 

(3) Когато печатно произведение се тиражира и на електронен носител, 

екземпляри от този носител се депозират в същото количество и по същия ред, 

както задължителните екземпляри от печатното произведение. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато печатно 

произведение се разпространява и в дигитална форма в електронни 

комуникационни мрежи, копие от него се депозира по същия ред, както 

задължителните екземпляри от печатното произведение. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато 

печатно произведение се отпечата в допълнителен тираж, издателят е длъжен в 

двуседмичен срок да уведоми писмено Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий". 

Изисквания към депозираните печатни и други произведения (Загл. изм. – 

ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

Чл. 7. (1) Произведените в Република България печатни произведения, аудио-

визуални и електронни документи, звукозаписи и филми, подлежащи на 

депозиране по този закон, трябва да съдържат следната информация: 

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) наименование, седалище и адрес на 

управление на издателя (в случаите, когато той е физическо лице, се посочва 

неговото име, постоянния му или настоящ адрес), съответно на продуцента; 

2. място на издаване, съответно на осъществяване или създаване; 
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3. наименование и адрес на производителя; 

4. година на издаване (за списанията – също и месец и пореден номер, за 

вестниците – дата и пореден номер, за периодичните сборници – пореден номер), 

съответно на осъществяване или създаване; 

5. международен стандартен номер на изданието, ако има такъв. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и 

други произведения трябва да бъдат комплектувани с всички предвидени 

приложения. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и 

други произведения трябва да бъдат с перфектно качество, идентични на 

разпространявания тираж. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и 

други произведения се предават на получателя със сведения за тиража. 

Получаващият може да използва тази информация само за нуждите на 

националната статистика. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и 

други произведения се предават на получателя, съпроводени от документи, 

посочени в правилника за прилагането на този закон. 

(6) (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Отговорност за наличието и достоверността на 

информацията по ал. 1 носи издателят, съответно продуцентът. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Отговорност за наличието на информацията по 

ал. 1 и по чл. 7а, ал. 1 за периодичните печатни произведения носят и 

производителят и разпространителят. 

 

Публичен регистър 

 

Чл. 7в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Министерството на културата създава и 

поддържа публичен регистър, който съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 

7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, 

ал. 1 и 2 се публикува в регистъра по ал. 1 при спазване на изискванията за защита 

на личните данни. Публикуването се извършва в 10-дневен срок от подаването на 

декларацията от длъжностни лица в Министерството на културата по ред, 

определен с наредба на министъра на културата. 

Срок за депозиране 

Чл. 8. (1) Задължителните екземпляри от печатните произведения, с изключение 

на вестниците, се депозират в двуседмичен срок от отпечатването на първата 

партида от тиража им. 

Разпределение на депозираните печатни екземпляри 

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: 

1. разпределя част от получените задължителни екземпляри между други 

библиотеки по ред, определен в правилника за прилагането на този закон; 

2. съставя, обнародва и разпространява националната библиография. 
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Задължения на получателите на депозирани печатни и други произведения 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Получателите на 

депозираните печатни и други произведения са длъжни: 

1. да ги съхраняват; 

2. да поставят върху тях, ако е технически възможно, печат с надпис „Депозит", 

като това не се отнася до пощенските марки; 

3. да публикуват безплатно съответната библиографска информация в изданията 

на националната библиография и в централната каталогизация; 

4. да включват безплатно свързаната с депозираните обекти библиографска 

информация в национални и международни справочни издания и бази данни; 

5. да използват информацията за тиража само за нуждите на националната 

статистика. 

Глава четвърта. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Наказания 

Чл. 17. (Предишен чл. 15 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) (1) (Изм. 

– ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Лицата, посочени в чл. 5, които не 

депозират печатни и други произведения според изискванията на чл. 3, чл. 

6 и/или чл. 8, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 300 до 

3000 лв. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Издателите на периодични печатни 

произведения, които нарушават изискванията на чл. 7, ал. 1, се наказват с глоба, 

съответно с имуществена санкция, в размер от 1000 до 1500 лв. Същото наказание 

се налага на лицата по чл. 7, ал. 7, които са произвели, съответно приели, за 

разпространение периодични печатни произведения, които не съдържат 

информацията по чл. 7, ал. 1 или по чл. 7а, ал. 1. 

(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Лицата, посочени в чл. 5, които 

нарушават изискванията на чл. 7, извън случаите по ал. 2, се наказват с глоба или 

имуществена санкция в размер до 1000 лв. 

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) С наказателното постановление, 

с което се налагат глобата или имуществената санкция по ал. 1 или ал. 3, се 

определя нов срок на депозиране. 
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 Приложение 3 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 

ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Обн. ДВ. бр. 26 от 12 Март 2002 г., изм. ДВ. бр. 96 от 30 Ноември 

2005 г. 

(Извадки) 

Чл. 1. На задължително депозиране в Народната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий" подлежат екземпляри от: 

1. произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по 

полиграфически или подобен на него начин, включително с брайлов шрифт за 

слепи: 

а) книги, брошури (всички видове, включително стандарти, патенти, 

каталози и отпечатъци от книги и статии), дипляни и листови издания (афиши, 

лозунги, листовки); 

б) периодични издания – списания, бюлетини, годишници, периодични 

сборници, вестници, единични и юбилейни листове; 

2. звукозаписите върху: 

б) аудиокасети, компактдискове, микрокасети, минидискове и всички 

други звуконосители; 

4. произведения, тиражирани върху електронен носител: 

 

Чл. 3. (1) На задължително депозиране в Националния исторически 

музей подлежат екземпляри от: 

1. наградни отличия и отличителни знаци, изработени от метал и други 

материали, заедно с лентите и кутиите, в които се поставят: 

а) ордени; 

б) медали; 

в) гербове; 

г) значки; 

д) плакети; 

 

Чл. 4. На задължително депозиране в Националната фонотека подлежат 

екземпляри от произведения, тиражирани върху звуконосител, чиито 

продуценти са български физически или юридически лица: 

2. аудиокасети, компактдискове, микрокасети, минидискове и всички 

други звуконосители. 

Чл. 6. (1) Задължителните екземпляри от печатни и други произведения 

по чл. 1 се депозират от: 

1. издателя; 

 

Чл. 8. (1) Когато печатното произведение се оформя едновременно с 

твърда и мека корица, задължителните екземпляри се отделят от тиража с 

твърди корици, а от останалия тираж се предава допълнително по един 

екземпляр. 
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(3) Когато едно печатно произведение се отпечатва едновременно на 

няколко езика, задължителните екземпляри се предават в съответния брой на 

всеки език поотделно. 

Чл. 13. Обектите, подлежащи на задължително депозиране в 

Националния исторически музей, се депозират в 3 екземпляра независимо от 

тиража. 
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Приложение 4 

 

Приложение № 1 към ISBN 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 

за присъждане на издателски идентификатор (код) ISBN 

 

 

1. Издател (наименование)........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

2. Отговорно лице .........................................………………………………………. 

2.1. Лице за контакт.................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция:  

                      пощ. код ...........……………… гр.(с.) ...................…………………. 

                       ул. жк......................................………………………………………… 

           тел................…………………. факс ...................…………………… 

           e-mail......................................………………………………………… 

           сайт....................................................................................................... 

4. Адрес на собствена книжарница, електронна книжарница......…………….... 

.......................................................…………………………………………………… 

5. Приблизителен брой планирани издания годишно.................................................. 

6. Тематика на издаваните книги: ............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Съгласен съм (не съм съгласен) посочените данни за контакт да се публикуват в 

публичен регистър. 

8. Съгласен съм (не съм съгласен) данните за книгите да се виждат без парола в 

Национален регистър на издаваните книги в България. 

 

Прилагам: 

1. Копие от документ за регистрация (от Търговския регистър, актуално състояние 

от съда... ) 

2. Попълнена Регистрационна карта Прил. 2 с данни за изданието, за което се иска 

ISBN номер 

3. Копие от титулна страница с посочен издател, местоиздаване, година на 

издаване 

4. Копие от фактура за платена такса за издателски идентификатор (код) – за 

издатели, които плащат на касата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ или копие от платежен документ за издатели, които плащат по 

банков път. 

 

 

...............     Подпис  ..................……………. 

(дата)       

        Име, фамилия.............................. 
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Указания за попълване:  

 Формулярът задължително се подписва от отговорното лице на 

издателството. 

 В т. 5 се посочва брой планирани за издаване отделни книги или 

различни издания на една и съща книга с различна подвързия, 

електронни издания на различни носители или с различни е-формати. Не 

посочвайте тиража на книгите!  

 В т. 7 и т. 8 подчертайте дали сте съгласни или не попълнените съответно в 

Прил. 1 и Прил. 2 данни да се виждат свободно в Национален регистър на 

издаваните книги в България на адрес: www.booksinprint.bg.  

 Данните за контакт по т. 3 се публикуват на адрес: www.booksinprint.bg и 

се изпращат на Международната агенция за ISBN в Лондон за включване в 

поддържания от нея Global Register of Publishers на адрес: https://grp.isbn-

international.org/ с цел осигуряване на възможност за връзка между 

издателите и заинтересовани потребители. В случай, че в т. 7 подчертаете 

„не съм съгласен“ данните няма да се публикуват в посочените регистри, а 

ще се съхраняват само за служебни нужди. Моля обърнете внимание, че 

изискването за получаване на съгласие се отнася само за тази част от 

контактите, които се тълкуват като лични данни, т.е. такива свързани с 

конкретно физическо лице или съдържащи неговото име, напр. 

индивидуален e-mail. Служебни данни за контакт (служебен адрес, общи 

телефонни номера и адреси на е-пощи) или данни вече оповестени 

другаде, не следва да се ограничават. Когато има такава възможност, 

вписвайте служебни данни, за да може да се подсигури необходимата за 

доброто функциониране на системата ISBN контактна информация!  

 Платежен документ по т. 4 от приложенията се предоставя след 

разглеждането от Агенцията за ISBN на документите, приложени по т.1-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booksinprint.bg/
http://www.booksinprint.bg/
https://grp.isbn-international.org/
https://grp.isbn-international.org/
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Приложение 5 

 

Приложение № 2 към ISBN 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 

за присъждане на ISBN за издание 

 

 

1. Автор(и).......................................................................................…………. …..... 

                (име, презиме, фамилия или псевдоним, година на раждане) 

2. Заглавие..............................................................................................…………… 

3. Подзаглавие........................................................................................................... 

4. Серия (Поредица, Библиотека)………………………………………………... 

5. Националност на автора..............................……………………………………. 

6. Език на изданието.......................……………………………………………...... 

7. Тематика......................................………………………………………………... 

8. Жанр.......................................…………………………………………………..... 

9. Пореднoст на изданието.........................……………………………………….. 

10. Формат: джобен, друг формат (подчертайте) 

11. Подвързия: мека, твърда обикновена, твърда луксозна (подчертайте) 

12. Издател (код......................)......................……………………........................... 

................................................……………………………….................................... 

13. Вероятен срок за издаване (м./год.)..............……………………………… 

14. Електронни издания.(CD, DVD, e-book, аудио книга).................................... 

14.1 Формат на е-book (pdf, ePub, mobi и др.)........................................................ 

14.2.Сайт (платформа) за e-book.............................................................................. 

15. Илюстрирано: да, не (подчертайте) 

 

Дата .......……….     Подпис..................................… 

                                      

Име, фамилия............................ 

 

                                                               За НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ISBN 

 

Дата .............…..      Подпис .............………. 

За заглавието е 

определен                             Име, фамилия 

..............................   

ISBN ....................              
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Указания за попълване: 

 В т. 1 посочете пълното име на автора(ите) или негов псевдоним. Ако 

изданието е на чужд език, посочете името на автора(ите) на съответния 

език. Ако авторът(ите) е съставител, редактор и т.н., уточнете го. 

 В т. 2 посочете заглавието на езика, на който ще излезе книгата.  

 Т. 4 попълнете, ако книгата излиза в обща серия (поредица) заедно с други 

книги, като посочите наименованието на тази серия и номер на книгата в 

серията. Ако поредицата има ISSN номер, посочете го. 

 В т. 9 посочете кое поред е изданието на книгата: първо, второ и т.н. Ако 

изданието е преработено, допълнено и т.н., посочете го. 

 За печатно издание в т. 10 подчертайте формат (размер), а в т. 11 тип на 

подвързията (корицата).  

 В т. 12 посочете код или поне име на издателството, за да можем да го 

открием в системата. 

 В т. 13 посочете прогнозна дата за издаване на изданието. Този срок не 

може да надвишава 6 месеца от датата на заявката! 

 В т. 14 посочете съответния носител за електронно издание, ако книгата ще 

се издаде в електронна форма („e-book“ се отнася само за онлайн книги). 

Ако изданието е аудио книга, подчертайте само „аудио книга“. Ако 

изданието е на CD/DVD, не попълвайте т. 14.1, т. 14.2. 

 Т. 14.1 и т. 14.2 се отнасят само за e-book.Задължително посочете 

електронен формат за e-book в т. 14.1 (ако са няколко, посочете ги). В т. 

14.2 посочете уебсайт, на който ще се качва книгата.  

 Използвайте един формуляр за книга, която ще излезе едновременно в 

няколко издания (с различна подвързия, електронни издания и т.н.), като 

отбележите данните за всяко издание в съответните точки. 

 Не сканирайте формуляра, за да може присъденият ISBN да се добави в 

него. 

 Формулярът трябва да бъде попълнен коректно и изчерпателно! Без 

тези данни ISBN не може да се генерира от системата! Ако някое поле не 

се отнася за Вас, оставете го празно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Приемно-предавателен протокол за депозирани печатни произведения на 

основание Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения 



 

 

   Град:............................................  

 

   Дата:................................20......... г.                                          Предал:                                                                                 Приел: 

 

ПОЛУЧАТЕЛ 

      Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” 

  Отдел “Депозиране, набавяне и регистрация на      национална     

книжнина”;  София-1037, бул. “В. Левски” №    88,  стая 35;        

тел. 02/ 944-65-91, 02/ 9183-215,  02/ 9183-139,  02/ 9183-140       

     Приел.................................................................................... 

                             

 

 

     Приемно-предавателен протокол № 

за депозирани печатни произведения на основание 

Закона за задължителното депозиране на печатни и 

други произведения  (ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., 

изм. ДВ бр.28 от 01.04.2005 г., изм. ДВ бр. 88 от 

04.11.2005 г., изм. ДВ бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ 

бр. 57 от 13.07.2007 г., изм. ДВ бр. 42 от 05.06.2009 г., 

изм. ДВ бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. бр. 87 от 

05.11.2010 г., изм. ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г.) и 

Правилника за прилагането му (ДВ бр. 26 от 

12.03.2002 г., изм. ДВ бр. 96 от 30.11.2005 г.)  

                   

ДЕПОЗАНТ 

........................................................................................................... 

(наименование на фирмата / физическото лице) 

Адрес.................................................................................................  

........................................................................................................... 

ДАНЪЧЕН №:..................................................................................  

ЕИК/ БУЛСТАТ.............................................................................. 

Отг. лице:....................................................................................... 

 (данните след адреса се попълват само при първо депозиране 

или при промяната им) 

№ по 

ред 

 Вид издание: 

 книга, 

брошура,  

списание,                

вестник и др. 

 

Автор 

 

Заглавие, поредно издание, том, част, град, година 

 

ISBN или  

№ на броя (при 

периодично изд.) 

 

Печатница 

 

Тираж 

 

Брой на 

депозира-

ните екз. 

 

Цена 

на 1екз. 

1.   

 

       

2.   

 

       

3.   

 

       

4.   

 

       

5.   

 

       

6.          

7.   

 

       

8.          

9.          

10.          
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Приложение 7 

 

СХЕМА ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ДАННИ В КНИГИТЕ 

 

Извадки от: 

Тотоманова, Антоанета. Книгата и нейното „лице“ (7) 

 

Идентификационните данни в книгите включват : 

 надзаглавни данни; 

 сведения за авторите и другите лица, участващи в създаването на 

изданието; 

 заглавие на изданието; 

 подзаглавни данни;  

 данни за публикуването (място на издаване, издателство, година на 

издаване); 

 серия; 

 сведения за препечатано издание; 

 класификационни индекси; 

 Международен стандартен номер на книги (ISBN); 

 Международен стандартен номер на продължаващо издание (ISSN); 

 знак за запазване на авторско право; 

 каталогизация в публикацията (CIP); 

 данни с производствено-технически характер (формат, вид на 

печата, обем, печатница и др.) 

 

Идентификационните данни, в зависимост от художественото оформление 

на книгата, се подреждат на заглавната страница, на предзаглавната страница, на 

страницата, която следва основния текст на изданието, в издателското каре, в 

справочния апарат на изданието или в съдържанието. Ако книгата няма заглавна и 

предзаглавна страница, идентификационните данни могат да се поместят на 

корицата и на обложката на книгата. Не се допуска публикуването на 

противоречащи си сведения, разположени на различни места в изданието. 

 

Схема за подреждане на идентификационните данни в книгите: 

 

Заглавна страница 

 Надзаглавни данни (наименование на организацията от името или 

с участието на която е издадена книгата, сведения за серия, 

сведения за утвърждаване на нормативно издание или на издание с 

инструктивен характер) – поместват се в горната част на заглавната 

страница над името на автора (при отсъствие на автор – над 

заглавието на изданието); 

 Име/на на автора/ите (ако не са повече от трима). При четирима и 

повече автори имената им се посочват на гърба на заглавната 

страница след думата „Автори“ или „Авторски колектив“, като след 

името на отделния автор в кръгли скоби може да се посочи 

заглавието и номера на частта, раздела или главата, написани от 

даденото лице. Формата на името (пълно или с инициали) се 

избира от автора, а пълната форма на името (име, презиме и 
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фамилия) се посочва в издателското каре. Научна степен и други 

титли на автора се посочват преди или след името. Вместо името на 

автора може да бъде посочен псевдоним. Съавторите се отделят 

със запетая. Ако отделните томове на многотомно издание имат 

различни автори, името на автора на конкретния том се посочва 

на заглавната страница под обозначението на номера на тома. 

 Заглавие на книгата (във вида, посочен от автора или издателя). 

Не се препоръчва да се използват за заглавие думи като: указател, 

научни трудове, каталог и др. Заглавието се слага в кавички само в 

случаите, в които то представлява цитат. Общо заглавие на 

многотомни издания се посочва във всички негови томове на 

заглавната страница, на предзаглавната страница или на гърба й. 

 Подзаглавни данни. Включват сведения: поясняващи заглавието; 

целевото предназначение (професионална или социална група 

читатели); вида на изданието; институционално утвърждаване на 

изданието; жанра и формата на публикуваното произведени; 

наличие на приложения; имена на съставителя; броя на 

томовете; имена на авторите на встъпителна статия, предговор, 

коментари; научния (отговорния) редактор; редакционната 

колегия (художника-оформител); номер на тома, частта, раздела на 

книгата; езика на текста на оригинала и име на преводача; 

поредност на изданието; други сведения, характеризиращи 

даденото издание. Ако изданието има отделно оформено 

приложение (в това число и на друг физически носител), което 

няма отделна цена и не може да се разпространява самостоятелно, 

се препоръчва сведенията за него да се посочат в подзаглавни данни 

на заглавната страница на произведението. 

 Подзаглавни данни, отнасящи се към многотомно издание като 

цяло, се посочват на гърба на предзаглавната страница или на 

заглавната страница. Сведения за броя на томовете, в които ще бъде 

публикувано, се посочват под общото заглавие или под сведенията, 

поясняващи заглавието и вида на цялото многотомно издание. 

Числителните, обозначаващи количеството томове, може да се 

обозначат с думи или с цифри. След сведенията за броя на томовете 

следват сведения за лицата, участващи в подготовката на 

многотомното издание в цялост. Подзаглавните данни, отнасящи се 

до отделния том, се поместват на заглавната страница под 

заглавието на тома, което се разполага след номера на тома и 

имената на авторите на тома. Имената на другите лица, участващи в 

създаването на дадения том, може да се пренесат на гърба на 

заглавната страница. 

 Издателски данни (данни за публикуването – място на издаване, 

юридическо наименование на издателство, година на издаване) – 

поместват се в най-долната част на заглавната страница в 

изредената последователност, отпечатани на отделни редове (при 

липса на място се допуска отпечатването им на един ред). Мястото 

на издаване може да не се посочва, ако е част от юридическото 

наименование на издателството. Когато в надзаглавните данни е 

посочена само една организация, която се явява издател, 

сведенията за нея не се повтарят като елемент на издателските 

данни. Името на издателството може да бъде придружено от 

неговата марка (емблема) – отпечатва се непосредствено до, под 
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или над наименованието на издателя. Годината на издаване се 

изписва с арабски цифри без думата „година“ или нейното 

съкращение „г.“. Тя може да се отбележи в издателското каре. Ако 

изданието е многотомно и излиза в рамките на няколко години, на 

заглавната страница се изписва годината на издаване на конкретния 

том, а на предзаглавната страница или на гърба ѝ може да се посочи 

и началната година на издаване. 

 

Гръб на заглавната страница на изданието: 

 Индекс по УДК. 

 Сведения за серия (заглавие на серията, което отразява нейната 

основна тематика) – могат да се поместват на отделна страница, на 

предзаглавната страница, на заглавната страница и на гърба на 

заглавната страница (горната част) и трябва да бъдат еднакви и по 

еднакъв начин оформени във всички нейни издания. Тематичното 

заглавие може да се предшества от думите „Библиотека“, „Серия“, 

„Поредица“. Заглавието на серията, излизаща от името на 

организация, се помества под наименованието на организацията. То 

може да се съпровожда от серийна марка или емблема на серията, 

включително обособена от заглавието абревиатура. 

Подзаглавните данни на серията поясняват нейното заглавие и се 

посочват на нов ред на заглавната страница или нейния гръб, или на 

гърба на предзаглавната страница (тези сведения могат да се 

разграничат като се отпечатат с друг шрифт). Номерацията на 

отделните издания от серията се публикува след наименованието 

на серията еднакво във всички отделни издания с думите „книга“, 

„номер“, „том“, „брой“. Може да бъде представена информация за 

началната година на серията, за нейните основатели, за 

редакционната колегия на серията, ако тези данни не са отпечатани 

на заглавната или предзаглавната страница. Ако серията има 

международен стандартен номер на периодично издание (ISSN), той 

се посочва в горния десен ъгъл на страницата, на която са 

поместени данните за серията или в надзаглавните данни на 

нормативни и инструктивни издания.  

 Сведения за многотомно издание. Сведения за началото на 

издаването на многотомно издание се посочват на гърба на 

заглавната страница на втория и на следващите томове. 

 Сведения за утвърждаване на учебник или учебно пособие. 

 Имена на авторите (ако са повече от трима), заедно с научната им 

степен, когато те не са посочени на заглавната или на 

предзаглавната страница. 

 Имена на други лица, участващи в създаването на изданието 

(съставители, автори на встъпителни статии, предговори, 

коментари, забележки, библиографски списъци, преводачи, научни 

редактори, редакционна колегия, художник-илюстратор, рецензенти 

и др.), като след името им се посочва тяхната интелектуална 

отговорност. 

 Други сведения за изданието – например спонсорство, 

съдействие, благодарности и други издателски данни (анотация), 

които не са посочени в издателското каре. 

 Каталогизация в публикацията (CIP). 

 Сведения за авторско право: 
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 © Името на автора/ите. 

 © Авторско право на други лица, взели участие в 

подготовката на книгата. 

 © Авторско право на издателя, например:  

     © Институт за информални иновации, 2020. 

 Международен стандартен номер на книгата заедно с 

абревиатурата ISBN е препоръчително да се помества в левия 

долен ъгъл на гърба на заглавната страница. Може да бъде 

отпечатан и в издателското каре, на корицата, върху обложката или 

върху друг вид опаковка. 

 В отделните томове (части) на многотомните издания се посочват 

два номера ISBN: ISBN на цялото многотомно издание и под него 

ISBN на конкретния том. ISBN на многотомното издание се 

помества във всеки том на даденото издание (например 

„Библиотека“). След ISBN на комплекта и на конкретния том е 

добре да се посочи в кръгли скоби за какво става дума – комплект, 

обозначение и пореден номер на тома. 

 Международен стандартен номер за периодични издания ISSN 

(за мястото вижте по-горе). 

 

Предзаглавна страница на изданието: 

 Име/на на автора/и или само фамилно име/на. 

 Заглавие или съкратено заглавие. 

Многотомни издания – когато липсва предзаглавна страница, 

издателските данни (виж по-долу) на отделния том се поместват на 

заглавната страница. 

 

Последна страница на изданието или издателско каре: 

 Заглавие на серията (ако има такава), номер на тома и собствено 

заглавие на тома. 

 Пълно име/на на автора/ите (фамилия, име, презиме). 

 Основно заглавие на книгата и сведения, отнасящи се до 

заглавието. 

 Име/на на съставителя/ите. 

 Сведения за лицата, участващи в създаването на изданието 

(редактор, художник, преводач, съставител, технически редактор, 

художествен редактор, художник на корицата, коректор, 

подготвилите макета на книгата. 

 Издателски данни (дата на предавана за печат и на отпечатване, 

формат на изданието (чрез формата на печатния лист – Формат 

60х90х16, Формат 70х100х16 или в милиметри – Формат 120х231), 

вид на печата, обем на изданието, тираж (Тираж 1000), номер на 

полиграфическата поръчка, име и пълен адрес на издателя, име и 

адрес на печатницата заедно с телефон и електронен адрес или 

адрес на интернет сайт). 

 Начин на разпространение – цена или текста „Разпространява се 

безплатно“. 

Издателските сведения се подреждат едно под друго или се разделят 

с точки помежду си, с изключение на наименованията и адресите на 

издателството и печатницата, които се поместват винаги на нов ред. 
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В издателското каре могат да се повторят и някои 

идентификационни сведения от заглавната страница (вид на 

изданието по целево предназначение). 

Допуска се издателското каре да се помести на гърба на заглавната 

страница или на страницата, която следва съдържанието на изданието. 

Ако изданието няма заглавна и предзаглавна страница, 

идентификационните данни могат да се поместят на корицата и на обложката на 

изданието (7, с. 7). 

 

Корица (обложка) 

Оформлението се определя от художествения замисъл на издателя и 

от типологическите особености на изданието. 

Сведенията, поместени на корицата и обложката трябва да 

идентифицират изданието и да съответстват на данните, посочени 

на заглавната страница.  

Издателят може да посочи на предната корица всички издателски 

данни, които са публикувани на заглавната страница.  

При липса на заглавна страница на предната корица се 

поместват всички необходими идентификационни данни. 
Футляр, папка и др. подобни се оформят като корицата или 
обложката на изданието. 

 Предна корица – името/ната на авторите (до трима) или 

наименованието на учреждението/институцията (за официални и 

нормативни издания); заглавие на изданието във формата на 

заглавната страница; обозначаване и номер на тома (за 

многотомните издания);  

 Гръбче – при дебелина на изданието повече от 9 мм на гърба се 

посочват: името/ната на авторите, заглавието на изданието, номера 

на тома (броя, частта), изписано отгоре надолу. При тънко издание 

се използва заглавие в края на корицата (до централната сгъвка 

отгоре надолу). 

 Задна корица – баркода на изданието, сведения за авторите, 

серията, издателя, или друга рекламна информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Примерен модел за подреждане на идентификационни данни 

 

За модел е използван Т. 1 от Библиотека „Homo creabilis“ на Института за 

информални иновации.  

Идентификационните данни са поместени страница за страница. 
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Лице на корицата 

 
 

 
 

 
 
 

Библиотека „Homo creabilis“ 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КАТО  

РЕСУРС ЗА 

САМОРАЗВИТИЕТО 

НА ВЪЗРАСТНИТЕ 

 

 
Таня Желязкова-Тея 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Институт за информални иновации 
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Предзаглавна страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

КАТО РЕСУРС ЗА 

САМОРАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ 
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Заглавна страница 

 

 

 
 

 

Библиотека „Homo creabilis“ 

 

 

 

 

 

Таня Желязкова-Тея  

 

 

 

ИНФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО 

РЕСУРС ЗА САМОРАЗВИТИЕТО НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ  

 

 

Научно издание 

 

 

 

 

София 

Институт за информални иновации 

2020 
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Гръб на заглавната страница 

 

ISSN 2738-7208 

 

Библиотека „Homo creabilis“  

е издателски проект на 

Фондация „Институт за информални иновации" 

за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания 

на информални същности, явления и процеси. 

Том 1, 2020 

 

Желязкова-Тея Таня Кунчева 

Информалното образование като ресурс за саморазвитието на възрастните 

[Електронен ресурс]: монография / Т. К. Желязкова-Тея. – София: Институт за 

информални иновации, 2020. – (Библиотека Homo creabilis, Т.1). – 295 с. 

 

д.п.н. проф. С. Б. Серякова – научен ръководител 

д.п.н. проф. Т. В. Пушкарева, д.п.н. проф. Н. В. Тамарская – рецензенти 

к.фил.н. доц. О. А. Чекун – научен редактор 

 

В монографията се изследва сложната трикомпонентна структура на 

информалното образование като хиперкатегория и част от образователната триада 

на формалното, неформалното и информалното образование. Разгледана е 

историята на информалното образования като най-древния вид образователна 

дейност и е достигнато неговото цялостно дефиниране.  

Същността на информалното образование е разкрита чрез въведение към 

нова Педагогика на информалното образование (ПИО) и са представени неговите 

особености като предмет на ПИО. Обоснована е социалната роля на всеки човек 

да бъде информален педагог. 

Спецификата на информалното образование като ресурс за саморазвитието 

на възрастните е разгледана през призмата на събраните за първи път в научната 

литература 120 понятия от групата «само-», чрез които е съставена Матрица на 

самотворящата се личност (Homo creabilis) като инструмент за многомерен анализ 

на личността и етапите на нейното саморазвитие. 

Емпирично са проверени международните индикатори на информалното 

образование по честота и в контекста на смисложизнената ориентация, 

потребността от саморазвитие и жизнените цели.  

Показано е нарастващото значение на информалното образование в 

епохата на дигитализация при формирането на интегрирана 

информалнообразователна среда, която обучава, възпитава и развива личностите 

на ХХI в. 

Изданието е предназначено за учени, изследователи, преподаватели и 

всички, които искат да узнаят част от механизмите на собственото си 

саморазвитие. 

 

УДК 37.041+37.018.48+374.7 

 

© Таня Желязкова-Тея, 2020 

© Институт за информални иновации, 2020 

Подготовка за печат Издателство „Стилует“ 

 

е-ISBN 978-619-91709-0-8 
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Последна страница на изданието (издателско каре) 

 

Преди карето може да се публикува Каталогизацията в публикацията (CIP). 

 

Пример: 

 

 

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

Каталогизация в публикацията 

 

Желязкова-Тея, Таня Кунчева 

        Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых [Електронен 

ресурс] : монография/ Т. К. Желязкова-Тея. – София : Институт за информални 

иновации , 2020. – (Библиотека Homo creabilis)  

 

eISBN 978-619-91709-0-8 

 

37.041 

37.018.48 

374.7 

 

1. Самообразование 

2. Образование и просвета на възрастни 

 

 

 

Институт за информални иновации 

http://iii-bg.org/blog/        teya@iii-bg.org 

 

Библиотека „Homo creabilis“ 

 

ISSN 2738-7208 

 

Том 1, 2020 

 
Таня Кунчева Желязкова-Тея 

 

Информалното образование като ресурс за  

саморазвитието на възрастните 
 

Научно издание 

 

Научен редактор к.пед.н., доц. О. А. Чекун 

 

Формат 167х236  

Уч.-изд. л. 18.5 

Подготовка за печат Издателство „Стилует“ 

 https://stiluet.com/  

http://iii-bg.org/blog/
mailto:teya@iii-bg.org
https://stiluet.com/
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Гръб на корицата 

 

Библиотека „Homo creabilis“ 

е издателски проект на 

Фондация „Институт за информални иновации“ 

за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания 

на информални същности, явления и процеси. 

Това е библиотека за всеки Homo creabilis (човек самотворец). 

В нея ще говорим информално за всичко, 

което съпътства живота на човека, 

формира неговия житейски опит, помага му да бъде себе си. 

Библиотеката ще включва произведения на изследователи, 

изучаващи информалните аспекти на живота – 

образование, познание, икономика, практика, опит, 

дейност, среда, отношения, култура. 

Каним всички автори, които желаят да участват 

в бъдещи електронни издания на библиотеката, 

да изпращат своите предложения на ел. поща! 

Институтът за информални иновации очаква своите 

благодетели, дарители,  спонсори, партньори, 

последователи и приятели да се присъединят  

към благородната ни кауза. 

 

«Homo creabilis» Library 
is a publishing project of the 

«Institute for Informal Innovations» Foundation 

to support theoretical, empirical and innovative research 

of informal entities, phenomena and processes. 

This is a library for every Homo creabilis (man-creator). 

In it we will talk informally about everything 

that accompanies a person's life, 

forms his life experience, helps him to be himself. 

The library will include works by researchers, 

studying the informal aspects of life –  

education, knowledge, economics, practice, experience, 

activity, environment, relations and culture. 

We invite all authors who wish to participate 

in future electronic editions of the library 

to send their suggestions by e-mail! 

The Institute of Informal Innovation expects its 

benefactors, donors, sponsors, partners, 

followers and friends to join our grateful cause. 

 

             http://iii-bg.org/blog/                                 iii@iii-bg.org 

http://iii-bg.org/blog/
mailto:iii@iii-bg.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт за информални иновации 

http://iii-bg.org/blog/        teya@iii-bg.org 

 

Библиотека „Homo creabilis“ 

 

ISSN 2738-7208 

 

Том 2, 2021 

 
 

Таня Кунчева Желязкова-Тея 

 

Дизайн на печатни издания. Справочник за издатели 
 

Справочно издание 

 

 

 

Формат 8/60/84  

Усл. изд. коли 5.82 

Подготовка за печат Издателство „Стилует“ 

 https://stiluet.com/  

 

 

 

 

 

Разпространява се безплатно 

 

http://iii-bg.org/blog/
mailto:teya@iii-bg.org
https://stiluet.com/


Библиотека «Homo creabilis»
е издателски проект на

Фондация «Институт за информални иновации»
за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания
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