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F.4 ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИ ИЗХОДИ 

F.4.1 ACQ-STA-01: Получени материали - по 

предназначение на набавянето/начин на 

набавянето /вид на материала 

/доставчик 

Статистическият изход съдържа данни за получените материали от 

модула COBISS3/Набавяне. Показва се броят заглавия (колона заглавия), 

броят екземпляри (колона екземпляри), сумата, отстъпката, добавеният 

ДДС (колона сума) и сумата в чуждестранна валута (колона сума 

чуждестранна валута). Сумата в чуждестранна валута за екземпляри се 

отчита, само когато чуждестранната валута в документите за набавяне не 

е превърната в местна валута.  

Представянето на данните за получени материали от доставчици съдържа 

и данни за страната на чуждестранния доставчик (колона страна).  

Данните от статистическите сведения са разделени на няколко части 

според целта на набавянето (стойности на кода в подполе 996/997w).  

Данните за предназначение на набавянето се показват в четири таблици:  

 в първата таблица са показани данни за всички материали от 

избраните получени единици   

 във втората таблица са показани данни за материали от избраните 

получени единици, които  нямат поле 996/997 или в това поле не е 

определен инвентарен номер 

 в третата таблица са показани данни за материали, получени от 

местни доставчици 

 в четвъртата таблица са показани данни за материали, получени от 

чуждестранни доставчици  

 

Когато няма данни, на статистическия изход не се показва таблица.   

Данните от първата и втората таблици са сортирани вертикално по 

начин на набавяне (стойности на кода в подполе 996/997v). В рамките 

на отделните начини на набавяне данните са сортирани по вид на 

материала (книги и брошури, дисертации, магистърски тези, 

бакалавърски тези, научни статии, периодични издания, патенти, 

стандарти, други библиотечни материали, аудиовизуални 

материали, електронни издания на физически носители, други 

небиблиотечни материали). Следват обобщени данни по начини на 

набавяне и видове материали.  
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Данните в третата и четвъртата таблици са сортирани вертикално по 

начини на набавяне. В рамките на отделните начини на набавяне 

данните са сортирани по азбучен ред на символите на доставчиците. 

Следват обобщени данни по начини на набавяне и партньори. 

След последната таблица има легенда. 

F.4.2 ACQ-STA-02: Изпратени материали - по 

вид на пратката/начин на набавяне/вид 

на материала/партньор  

Статистическият изход съдържа данни за изпратените на партньори 

материали от модула COBISS3/Набавяне. Показват се броят заглавия  

(колона заглавия), броят екземпляри (колона екземпляри), сумата, 

отстъпката, добавеният ДДС (колона сума) и сумата в чуждестранна 

валута (колона сума чуждестранна валута). Сумата в чуждестранна 

валута за екземпляри се отчита, само когато чуждестранната валута в 

документите за набавяне не е превърната в местна валута.  

Представянето на данните за изпратени на партньори материали съдържа 

и данни за страната на чуждестранния парньор (колона страна) и за броя 

на пратките (колона пратки).  

Данните в статистическия изход са разделени по вид на пратката:  

 пратки с материали за обмен 

 пратки с депозитни материали 

 

Данните се показват в три таблици в зависимост от вида на пратката:  

 в първата таблица са показани данни за всички избрани пратки   

 във втората таблица са показани данни за пратки, изпратени на 

партньори от България 

 в третата таблица са показани данни за пратки за чуждестранни 

партньори 

Когато няма данни, на статистическия изход не се показва таблица.  

Данните в първата и втората таблици са сортирани вертикално по начин 

на набавяне (стойности на кода в подполе 996/997v), а в рамките на 

отделните начини на набавяне данните са сортирани по вид на материала 

(книги и брошури, дисертации, магистърски тези, бакалавърски тези, 

научни статии, периодични издания, патенти, стандарти, други 

библиотечни материали, аудиовизуални материали, електронни издания 

на физически носители, други небиблиотечни материали). Следват 

обобщени данни по начини на набавяне и видове материали.   

Данните в третете и четвъртата таблици са сортирани вертикално по 

начини на набавяне. В рамките на отделните начини на набавяне данните 
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са сортирани по азбучен ред на символите на доставчиците. Следват 

обобщени данни по начини на набавяне и партньори.  

След последната таблица има легенда. 
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