
 

 
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
 
 
1. Какво е ISSN? 
 
 ISSN (International Standard Serial Number) е международен стандартен номер за 
периодични и други продължаващи издания, независимо дали те се издават на хартия, 
CD-ROM или в онлайн форма. Той представлява уникален осем-цифров код, разделен с 
тире на две групи от по четири цифри и предшестван от абревиатурата ISSN.  
 
2. За какво служи ISSN? 
 
ISSN е предназначен за недвусмислената идентификация на обозначеното с него 
продължаващо издание. Той има единствено идентификационни функции и не носи 
значение сам по себе си, нито съдържа някаква информация за произхода или 
съдържанието на публикацията или елементи за установяване на езика, страната на 
публикуване или издателя. 
 
3. Какво е продължаващо издание? 
 
Според стандарта на ISSN IS0 3297 като продължаващо издание се определя 
публикация в каквато и да било форма, която се издава във времето без предварително 
определен завършек с постоянно заглавие и е публично достъпна. Обикновено този тип 
публикации се издават в последователни или интегриращи се издания, които в повечето 
случаи носят цифрови и/или хронологични обозначения. Продължаващите издания 
биват периодични издания и продължаващи интегриращи ресурси. 
 
Периодични са изданията, които се издават в последователност от отделни броеве или 
части, обикновено носещи цифрови обозначения, които са без предварително 
определен завършек (списания, вестници, бюлетини, годишници, периодични 
справочници, отчети и доклади, сборници с доклади от конференции и други 
периодични сборници, монографични серии).  
 
Интегриращи са ресурсите, които се допълват или променят чрез актуализиране с 
последни данни и тези данни не остават отделени, а се интегрират в цялото (издания с 
подменящи се страници, непрекъснато актуализиращи се уеб сайтове, бази данни). 
 
 
4. Какви са предимствата на ISSN? 
 

• Осигурява бърза и точна идентификация на продължаващите издания; 
• Улеснява поръчката, продажбата, абонамента и разпространението на 

продължаващите издания; 
• Подпомага търсенето, обмена и автоматизираната обработката на информацията 

за продължаващите издания в световен мащаб; 
• Способства за регистрирането на продължаващите издания в различни каталози 

и бази данни; 

http://www.issn.org/
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• Прецизира цитирането на научна литература; 
• Позволява генерирането на баркод, въз основа на цифрите от номера; 
• Увеличава популярността на изданията, тъй като всички издания, получили 

ISSN се регистрират в международната база данни за продължаващи издания 
ISSN Register в Париж. 

            
5. Каква е разликата между ISSN и ISBN? 
 
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги). ISSN е 
предназначен за идентификация на продължаващите издания.  
 
Монографичните серии могат да получат и двата номера. В този случай ISSN се 
присъжда на заглавието на серията и идентифицира цялата поредица от книги 
излизащи под едно общо серийно заглавие, докато всяка отделна книга в серията, 
издадена с различно заглавие получава собствен ISBN като и двата номера трябва да се 
публикуват в изданието. 
 
6. Задължителен ли е ISSN? 
 
ISSN не е задължителен номер и се присъжда по заявка на издателя. ISSN не 
представлява задължителна регистрация на едно продължаващо издание или 
задължително условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без 
този номер. В много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISSN се налага от 
фактори, свързани с разпространението или продажбата.  
 
Независимо от това дали едно продължаващо издание притежава ISSN или не, то 
подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно Закона за 
задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП). 
 
7. Заплаща ли се за присъждането на ISSN и колко време отнема получаването му? 
 
ISSN се присъжда безплатно. Ако е предоставена цялата необходима информация от 
издателя, присъждането на ISSN се извършва веднага или най-късно до 3 работни дни. 
Понякога регистрацията може да се забави от липсата на достатъчно данни и 
съдействие от страна на издателя. 
 
8. Запазват ли се авторските права върху заглавие, на което е присъден ISSN? 
 
Не. Няколко продължаващи издания могат да имат подобни заглавия и да получат 
ISSN. ISSN не е свързан с авторското право и няма функциите да запазва заглавие, нито 
да дава определени права на неговите издатели. Всички въпроси свързани с авторското 
право и запазването на марки следва да се отнесат към Закона за авторското право и 
сродните му права и Патентното ведомство. 
 
9. Гарантира ли ISSN качеството на продължаващите издания? 

Когато една публикация (печатна или електронна, научна или популярна) получи ISSN, 
това означава единствено, че тази публикация е продължаващо издание, съгласно 
критериите на ISSN. ISSN не предоставя каквато и да било гаранция за съдържанието 
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на изданието или оценка на това съдържание, т.е. той не е доказателство за неговата 
валидност, нито придава стойност на изданието. 
 
10. Каква е връзката между ISSN и баркод? 
 
ISSN е съвместим със системата на баркодовете (по-специално със системата от 
символи, наречена баркод EAN-13) и участва при тяхното образуване чрез прибавянето 
на префикс 977, осигуряващ продажбата на периодичните издания в обекти за масово 
разпространение като книжарници, супермаркети и др. Това е осъществено в резултат 
на споразумение, сключено между Международната организация GS1, която отговаря 
за управлението на баркода EAN-13 на международно равнище и Международния 
център за ISSN.  
 
В България  системата на баркода се управлява от Съвет GS1 България към Българската 
търговско-промишлена палата. Съветът е член на GS1 International. Изданията с ISSN, 
които са регистрирани от Нациналната агенция за ISSN могат да получат EAN-13 
баркод. За тази цел издателят трябва да се обърне за съдействие към GS1 България. 
 
Структура на баркод EAN-13 за продължаващи издания: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
11. Необходим ли е ISSN за всеки брой от изданието? 
 
Не. ISSN идентифицира поредицата от броеве, излизащи под едно общо заглавие 
цялостно чрез постоянното заглавие, на което той е присъден. Във всеки брой от 
изданието се публикува същият номер. 
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12. Присъждат ли се отделни номера на версиите на едно продължаващо издание 
на различен носител (печатна, CD-ROM, онлайн, микроформа) и на версиите на 
различен език? 
 
Да. Наличието на паралелни версии на едно продължаващо издание на различни 
носители, както и на различни езици налага обозначаването на всяка от тях със 
собствен ISSN, независимо дали те излизат под едно и също заглавие или не.  
 
Също така промяната на носителя на информацията на едно продължаващо издание, 
т.е. преминаване от един формат в друг налага присъждането на нов ISSN. 
 
13. Ако едно и също онлайн издание съществува в различни формати като pdf, 
html, версия за мобилно устройство и т.н., необходим ли е отделен ISSN за всеки от 
тези формати? 
 
Не. За различните формати на едно и също онлайн издание се използва един и същ 
ISSN. 
 
14. Необходим ли е отделен ISSN за CD-ROM, вложен в печатно издание? 
 
Не. Съгласно правилата за присъждане на ISSN това е публикация в множество 
формати и подлежи на обозначаване само с един ISSN. 
 
15. Присъжда ли се отделен ISSN на печатна версия на оригинално онлайн 
продължаващо издание, която се публикува само по заявка на потребител (т. нар. 
print-on-demand)? 
 
Не. В този случай не е налице регулярна поредица от броеве на изданието и поради 
това е валиден номерът на онлайн изданието. 
 
16. Къде трябва да се поставя ISSN? 
 

• За печатни издания – ISSN се отпечатва във всеки брой на периодичното 
издание в горния десен ъгъл на предната корица или на заглавната страница, на 
задната корица или в библиографското каре; 

• За вестници – в главата на вестника; 
• За издания на CD-ROM – ISSN се публикува на началната страница, на етикета 

на информационния носител или на кутията; 
• За онлайн издания - ISSN се публикува на видно място на началната страница 

или на заглавния екран на публикацията за предпочитане в близост до 
заглавието.  

• При наличие на паралелни версии на хартия и онлайн, е препоръчително да се 
публикуват и двата номера в следния вид : 

 
ISSN 1406-0949 (Online) 
ISSN 1406-0957 (Print) 
 

Забележка: ISSN трябва да се отпечатва в изданието, независимо от баркода. 
 
 



17. Кога се сменя присъденият ISSN? 
 

• При настъпване на значителна промяна в заглавието на продължаващото 
издание. Значителни промени в заглавието, налагащи промяна на номера 
произтичат от добавяне, премахване, промяна на думи в заглавието и промяна на 
езика на заглавието.  

• При заглавия, които представляват родово понятие, указващо типа или 
периодичността на изданието като „Годишник”, „Бюлетин”, „Алманах”, 
„Вестник” и др., промяна в заглавието носи промяната на наименованието на 
издаващия орган, тъй като при определянето на ISSN то се добавя към 
заглавието като разграничителен термин. 

• При промяна на носителя на информацията (напр. преминаване от печатно 
издание в издание на CD-ROM или онлайн или обратното).  

 
Забележка: Желателно е издателите да информират Националната агенция за ISSN за 
всяка промяна в заглавието или носителя на изданието предварително, за да се 
предотвратят несъответствия между заглавието и присъдения номер. 
 
Не се налага смяна на номера при промени като: 
 

• различно графично или цветово оформление на корицата/заглавната страница; 
• промяна на вида шрифт; 
• промяна на подзаглавието; 
• промяна на издателя; 
• промяна на печатницата; 
• промяна на : редактори, местоиздаване, периодичност, цена;  
• прибавяне на години или друго хронологично обозначение като поредност на 

изданието, включително и когато те са част от заглавието. 
 
18. Има ли по-специални изисквания за присъждане на ISSN на доклади от 
конференции и други форуми? 
 
ISSN се присъжда на доклади от конференции само ако се издават с постоянно заглавие  
без предварително определен завършек във времето.  
 
Не се присъжда ISSN на следните издания, свързани с научни форуми, които 
получават ISBN: 
 

• издания, при които често се променя заглавието;  
• издания, при които се променя страната на издаване; 
• издания, които излизат нерегулярно или случайни издания 
• издания, които съдържат само резюмета на докладите. 

 
Забележка: Моля, имайте предвид, че при всяка заявка за присъждане на номер на 
доклади от конференции се прави подробна справка, изискваща предоставянето на 
пълна информация от издателя относно предисторията на изданието и политиката за 
бъдещо издаване. Поради това ви съветваме да подавате заявките си своевременно. 
 
19. Кога ISSN става валиден? 



 
ISSN се валидира с регистрацията му в международната база данни ISSN Register.  В 
ISSN Register се включват само публикувани издания. Когато ISSN е присъден на 
издание преди неговото публикуване и за това са предоставени само оформените 
корица, заглавна страница, библиографско каре на изданието, присъденият ISSN няма 
да бъде регистриран в международната база данни и  ще остане с неофициален статут, 
докато не се публикува изданието и не се получат депозитните екземпляри. Ако за 
издание, на което е бил присъден ISSN преди неговото издаване, впоследствие не се 
получи доказателство, че то действително е било публикувано, т.е. не бъде депозирано, 
присъденият номер може да се анулира.  
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