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ИНСТРУКЦИЯ ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА 
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ISMN 

 
 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
 
1. ISMN (International Standard Music Number) е уникален номер за идентификация на 
всички нотни издания в световен мащаб. Номерът обозначава ноти, независимо от 
тяхното предназначение (за продажба, заемане или безплатно), тип (част, партитура 
или елемент в мултимедиен комплект) или носител (печатен или електронен). 
 
2. Дейността на Националната агенция за ISMN се осъществява на основата на  
Договор между Международната агенция за ISMN в Берлин, Германия и Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Той определя обхвата и условията на 
приложение на Международната стандартна номерация на нотни издания (ISMN), 
дефинирана от ISO 10957, на територията на България.  
 
3. Националното представителство на агенцията  за ISMN се регламентира в Гл. Втора, 
Раздел I., Чл.17 от Закона за обществените библиотеки и ПРАВИЛНИКА ЗА 
ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 
2009, Чл. 18, т. 7. 
          
 4. Обектът, функциите  и задачите на ISMN се определят от БДС ISO 10957:2015 
Информация и документация – Международен стандартен номер за музикални издания 
(ISМN) и Users’ Manual на Международната агенция  за ISMN. 
 
5. ISMN подпомага оптимизирането на вътрешните библиотечни процеси и 
комуникирането между библиотеката и издателската и разпространителската верига на 
този вид документи. В обсега на  ISMN влизат всички издания, съдържащи 30% и 
повече ноти. Всяка съставна част от нотна публикация, която е достъпна индивидуално 
трябва да притежава собствен ISMN. 
 
6. Националната агенция за ISMN  е със седалище в Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий”, София, България. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ISMN 
 
1. Присъждане на издателски идентификатор (код) ISМN на български издатели на 
нотни издания. 
 
2. Присъждане на ISМN за нотни издания под печат (също и за нотни издания на CD, 
DVD, e-books и др.) на издатели, включени в системата ISМN. 
 
3. Изпращане на информация за българските издатели в Международната агенция за 
ISМN. 
 
4. Поддържане на база данни на изданията, получили ISМN и на адресите на 
издателствата в системата ISМN. 
 
5. Поддържане на връзки с Международната агенция за ISМN в Берлин и сродни 
организации и осигуряване на информационно обслужване на страните-членки на 
системата ISМN. 
 
6. Извършване на справки за включените в системата ISМN издатели. 
 
 
III. ОБЕКТИ 
 
1. ISMN се присъжда на всички издания съдържащи 30% и повече ноти и на: 
 
1.1 Партитури; 
 
1.2 Миниатюрни (учебни) партитури; 
 
1.3 Вокални партитури; 
 
1.4 Поредици от партии; 
 
1.5 Индивидуални партии, достъпни поотделно; 
 
1.6 Други формати, които са интегрална част от нотна публикация (касета, 
която е част от композиция); 
 
1.7 Текстове на песни, публикувани с нотите (ако са достъпни поотделно); 
 
1.8 Коментари, публикувани с нотите (също достъпни поотделно); 
 
1.9 Песнопойки; 
 
1.10 Нотни публикации в микроформа; 
 
1.11 Нотни публикации на Брайл; 
 
1.12 Електронни публикации на музикални системи за означаване (нотации). 
 



2. ISMN не се присъжда на: 
 
2.1 Книги, посветени на музиката; 
 
2.2 Отделни аудио или видеозаписи (включително записи, достъпни в 
компютърна среда); 
 
2.3 Продължаващи издания и поредици, различни от индивидуалните томове, 
съдържащи серии. 
 
 
IV. СТРУКТУРА НА ISMN 
 

ISMN е 13-цифров номер, който се състои от следните елементи: 

1. Префикс 979-0 

2. Издателски идентификатор 

Идентификатор (код), който обозначава точно издателя. Неговата дължина е различна в 
зависимост от обема на издателската продукция. Издатели с голяма производителност 
се обозначават с кратки идентификатори за издател, докато издатели с не толкова 
обемна продукция биват обозначавани с многоцифрени идентификатори. 

3. Идентификатор за обект 

Идентифицира една публикация и различните обекти в нея, като например партитура, 
миниатюрна партитура, серия от партии, отделна партия и т.н. Обект, по смисъла на 
стандарта за ISMN, е всяка отделно продаваема или отделно достъпна съставна част от 
нотна публикация. Дължината на идентификатора за обект зависи от дължината на 
издателския идентификатор. 

4. Контролна цифра 

Предоставя възможност за автоматично потвърждаване верността на целия номер и се 
калкулира чрез компютър. 

 
 
V . УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМАТА ISMN И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ИЗДАТЕЛИТЕ 
 
1. Издателят трябва да предостави: 
 
1.1 Копие от актуален документ за регистрацията си (копие от удостоверение от 
Агенция по вписванията или съдебна регистрация, актуално състояние); 
 
1.2 Копие от заглавната страница на книгата/партитурата. 
 



VI. ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМАТА 
 
1. Първична регистрация на нов издател и получаването на първия ISMN номер се 
извършва с попълването на регистрационна карта за присъждане на издателски 
идентификатор с адрес за кореспонденция и регистрационна карта за присъждане на 
ISМN, които се предоставят на място или се копират от Интернет страницата на 
Библиотеката (www.nationallibrary.bg). 
 
2. Последващи заявки за ISMN могат да се подават на хартиен носител по пощата или 
лично или на е-mail ismn@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 издателя 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. 
 
 
VІІ. ДРУГИ 
 
1. Място на отпечатване на ISMN: 
 
1.1 За печатни издания ISMN се отпечатва на гърба на заглавната страница след знака 
за Copyright, в издателското каре, както и над баркода на 4 корица; на гърба на 
партитура или част; за издания, състоящи се само от една страница, достатъчно е  
отпечатването  на ISMN на едно място, напр. в долната част на нотната страница; 
 
1.2 За издания на CD, DVD ISMN се публикува на началната страница или на 
страницата, на която е отбелязан Copyright, на етикета на информационния носител или 
на кутията; 
 
1.3 За онлайн издания ISMN се публикува на видно място на началната страница, на 
заглавния екран на публикацията или на страницата, на която е отбелязан Copyright. 
 
2. Инструкцията подлежи на изменения и допълнения в случаите, в които има промени 
в нормативните актове и условията по присъждането на идентификационния номер. 
 
3. За особени случаи Вж. „Често задавани въпроси” на Итернет страницата на 
Националната библиотека (www.nationallibrary.bg) 


