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ИНСТРУКЦИЯ ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА 
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ISIL 

 
 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
 
1. ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) e 
Международен стандартен идентификатор за библиотеки и сродни организации. ISIL 
може да се определи за всяка библиотека или сродна организация, административна 
или подчинена единица, действаща самостоятелно, която е отговорна за дейност или 
услуга в информационна среда или извършва международна библиотечна или 
книготърговска комуникация. 
 
2. ISIL осигурява стандартизирана идентификация на библиотеките и сродните 
организации с цел да се улесни достъпът до техните информационни ресурси и услуги. 
Той може сериозно да подпомогне обмена на данни, комуникацията и 
взаимодействието между организациите от един и същ или паралелни сектори на 
национално и международно равнище. 
 
3. Дейността на Националната агенция за ISIL се осъществява на основата на  
Споразумение между Международната агенция за ISIL в Копенхаген, Дания и 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Обхватът и условията на 
приложение на Международната система за стандартна идентификация на библиотеки 
и сродни организации (ISIL) са дефинирани от ISO 15511.  
          
4. Обектът, функциите и задачите на ISIL се определят от БДС ISO 15511:2012 
Информация и документация – Международен стандартен идентификатор за 
библиотеки и сродни организации (ISIL) и изискванията на Международната агенция  
за ISIL. 
 
5. Националната агенция за ISIL е със седалище в Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий”, София, България. 
 
 
II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ISIL 
 
1. Популяризиране, координация и контрол по присъждането на идентификатори ISIL 
на българските библиотеки и сродни организации в съответствие с изискванията на 
международния стандарт за ISIL.  
 
2. Управление на национално ниво на структурата на ISIL. 
 



 
3. Поддържане на публичен регистър с описателни и адресни данни на организациите, 
получили ISIL. Достъп до Регистъра е предоставен от Интернет страницата на 
Националната библиотека (www.nationallibrary.bg), както и от официалния сайт на ISIL 
(http://english.slks.dk/libraries/library-standards/isil/).  
 
4. Поддържане на връзки с Международната агенция за ISIL в Копенхаген и сродни 
организации и осигуряване на информационно обслужване на страните-членки на 
системата ISIL. 
 
5. Извършване на справки за включените в системата ISIL организации. 
 
 
III. ОБЕКТИ 
 
1. ISIL се присъжда на : 
 
1.1 Библиотеки; 
 
1.2 Музеи; 
 
1.3 Архиви; 
 
1.4 Информационни/документационни центрове; 
 
1.5 Агенции, бизнес, образователни или държавни институции, или други организации 
от кооперативен характер и единици, подчинени на тези организации, способни да 
предоставят услуга, да създават продукт, да ръководят програма или да поддържат 
ресурси в областта на информацията. 
 
 
IV. СТРУКТУРА НА ISIL 
 
ISIL за идентифициране на българските библиотеки и сродни организации включва 
следните елементи, разделени с тире: 
 

1. Префикс код на държава  
 
Идентифицира страната, в която се намира организацията. Състои се от две главни 
букви в съответствие с кодовете, определени в ISO 3166-1. 
 
Пример BG = България 
 

2. Идентификатор на единицата  
 
Цифрен елемент, предназначен за идентификация на библиотеката или сродната 
организация, съставен от следните части: 
 

 код за населеното място, където е разположена организацията (в съответствие с 
геокодовете за 28-те области в страната по стандарта ISO 3166-2:BG) – 2 цифри; 



 код за организацията – обозначава типа на организацията – 1 или 2 цифри; 
 пореден номер на организацията – отговаря на реда на регистрацията – 4 цифри. 

 
Пример BG-2240013 
 
 
V. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМАТА ISIL И 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
 
1. Регистрацията на българските библиотеки и сродни организации се извършва с 
попълването на регистрационен формуляр за присъждане на ISIL с описателна 
информация за организацията и данни за контакт, който се предоставя на място или се 
копира от Интернет страницата на Библиотеката (www.nationallibrary.bg). 
 
2. Регистрираните организации следва да уведомяват Националната агенция за ISIL  за 
всички промени в подадените при първоначалната регистрация данни с цел 
поддържане актуалността на Регистъра на ISIL. За тази цел е необходимо да се подаде 
формуляр, отразяващ промените на хартиен носител по пощата или лично или на е-mail 
r.stefanova@nationallibrary.bg. 
 
3. Регистрацията е безплатна и се извършва на място или с писмо, изпратено по 
традиционна или електронна поща.  
 
4. Адресите за контакти се публикуват на Интернет страницата на Библиотеката 
(www.nationallibrary.bg). 
 
5. Регистрацията се извършва в срок до 3 работни дни при условие, че са подадени 
всички съпътстващи документи и е предоставена от организацията цялата необходима 
за регистрацията информация. 
 
6. При отказ се подава писмена жалба до Директора на Националната библиотека и се 
отговаря с мотивиран писмен отговор, съобразно разпоредбите на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
VІ. ДРУГИ 
 
1. Инструкцията подлежи на изменения и допълнения в случаите, в които има 
промени в нормативните актове и условията по присъждането на идентификационния 
номер. 
 
2. За особени случаи Вж. информацията за ISIL, публикувана на Итернет страницата на 
Националната библиотека (www.nationallibrary.bg) 


