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99X 3 – СТОЙНОСТ (ПО ФАКТУРА) 

Стойността на фактурата се въвежда в подполе 9983 за нуждите на координирането на набавянето. 

Тя по правило е брутната стойност, записана на фактурата на доставчика в чуждестранна валута, в 

която са включени основната стойност, отстъпките, пощенските разходи, маржът на местния 

вносител и ДДС. Ако основната стойност на публикацията е в чуждестранна  валута, брутната 

стойност се получава чрез коригиране на основната стойност с размера на другите разходи и 

евентуалните отстъпки.  

Въвеждането на съкращенията за валутите е задължително:   

ATS Австрийски шилинг** (виж EUR) 

AUD Австралийски доларr 

BAM Конвертируема марка 

BEF Белгийски франк** (виж EUR) 

BGN Български лев 

BRL Бразилски реал 

CAD Канадски долар 

CHF Швейцарски франк  

CNY Китайски юан 

CZK Чешка крона 

DEM Германска марка** (виж EUR) 

DKK Датска крона 

EEK Естонска крона  

EGP Египетска лира 

ESP Испанска песета** (виж EUR) 

EUR Евро 

FIM Финландска марка** (виж EUR) 

FRF Френски франк** виж EUR) 

GBP Британска лира 

GRD Гръцка драхма** (виж EUR) 

HKD Хонконгски долар 

HRK Хърватска куна 

HUF Унгарски форинт 

IDR Индонезийска рупия 

IEP Ирландски паунд** (виж EUR) 

IFV
1
 Ваучер на ИФЛА 

INR Индийска рупия 

IRC
2
 Международен купон за отговор 

ITL Италианска лира** (виж EUR) 

JPY Японска йена 

KRW Южнокорейски вон 

LTL Литовски лит 

LVL Латвийски лат 

MKD Македонски денар 

MXN Мексиканско песо 

MYR Малайзийски рингит 

NLG Холандски гулден** (виж EUR) 

NOK Норвежка крона 

NZD Новозеландски долар 

                                                      
1
 Кодът се използва в модула COBISS3/Междубиблиотечно заемане 

2
 Виж предишната бележка 
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PHP Филипинско песо 

PLZ Полска злота 

PTE Португалско ескудо** (виж EUR) 

RON Нова румънска лея 

RUB Руска рубла 

RSD Сръбски динар 

SEK Шведска крона 

SGD Сингапурски долар 

SIT Словенски толар** (виж EUR) 

SKK Словашка крона** (виж EUR) 

THB Тайландски бат 

TRY Турска лира 

USD Щатски долар 

ZAR Южноафрикански ранд 

YUM Югославски динар ** 
 

За да се наблюдава прирастът от неинвентирани материали, в SIKMB (Обществената библиотека 

на Марибор) е инсталиран списък с фиктивни валути, които трябва да се въвеждат само в подполе 

9963: 

cnt  брой екземпляри от едно заглавие 

rab  стойност на отстъпката за всички екземпляри 

sum  обща стойност на всички екземпляри 
 

Стойността се въвежда с не повече от два знака след десетичната точка (виж пример 1). 

Десетичната запетая и нулите, които представляват десетичната част от цифрата, могат да се 

изпуснат, когато данните стойност са цяло число (виж пример 2).  

В случаите на комбинирани поръчки (комбиниран абонамент), когато с една фактура се заплаща за 

повече издания, а цената на отделните публикации не е известна, цялата сума се въвежда за една 

публикация, а за останалите се въвеждат нули. След това, в остри скоби „< >”, се въвежда 

означението „CS”- (Combined subscription), последвано от наклонена на ляво коса черта „\” и ISSN 

на изданието, за което е въведена общата цена (виж пример 3).  

За публикациите, които се получават автоматично срещу членство в асоциация, се въвежда 

стойността на членския внос (правоучастието). В такъв случай, кодът в подполе 99Хv – начин на 

набавяне винаги трябва да бъде „g”. Стойността на членския внос се въвежда, само ако е по-малка 

от цената на изданието. Когато стойността на членския внос е по-голяма, се въвежда стойността на 

разходите за набавянето.  

Полетата 997 и 996 се използват за въвеждане на стойността за служебно ползване на отделната 

институция. Ако въведете стойността в отделен прозорец Данни за набавянето или ползвате 

модула COBISS3/Набавяне или модула COBISS3/Периодични издания, данните в подполе 

996/9973 се въвеждат автоматично. Освен ДДС, пощенски и други непреки разходи, стойността в 

подполе 996/9973 включва и данни за отстъпка, което позволява да се създават статистически 

списъци в модула COBISS3/Изходи. Данните за отстъпка се въвеждат автоматично в повтарящо се 

поле 996/9973 като забележка (виж пример 4). Ако цената се въвежда ръчно, данните за стойността 

или отстъпката може да се въведат в повтарящо се подполе 996/9973. Във всяко отделно подполе 

се въвежда само по една стойност (или само цена или само отстъпка). Подполето с данните за 

отстъпката трябва да следва подполето, в което е въведена стойността. (виж примери ). 

Когато периодичното издание е заплатено с повече от една фактури, подполе 9973 със стойността 

се повтаря. Непосредствено преди всяко подполе 9973 със стойността, трябва да се включи 

подполе 9971 с номера и датата на фактурата, която се отнася до стойността в подполе 9973 (виж 

пример Error! Reference source not found.). Ако периодичното издание е заплатено с повече от 

една служебни фактури, подполето 9973, което съдържа цената се повтаря. След всяко подполе 

9973 с цена, трябва да се добави подполе 9977 с вътрешен номер и дата на фактурата, която се 
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отнася до цената в подполето 9973 (виж пример ). Подполе 996/9973 се попълва автоматично на 

основата на документите за набавяне, които се редактират в модула COBISS3/Периодични 

издания. 

При комбинираните поръчки, стойността се въвежда в полетата 997 и 996 подобно на  

въвеждането в поле 998. Изготвянето на изходи и търсенето се извършва с помощта на номера на 

фактурата, който е един и същ за всички заглавия, включени в една и съща поръчка.  

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи. 

ПРИМЕРИ    

1.  

998  ⊔1 3EUR 1.215,50 

2.  

998  ⊔1 3EUR 70.300 

3.  

011  ⊔⊔ e0003-3944 

998  ⊔1 3EUR 2.821,82<CS> 

(Комбиниран абонамент – обща стойност за няколко публикации.) 

011  ⊔⊔ e0753-9053 

998  ⊔1 30<CS\0003-3944> 

(Комбиниран абонамент – стойността на тази публикация е включена към 

стойността на публикацията с ISSN 0003-3944.) 

011  ⊔⊔ e0003-4401 

998  ⊔1 30<CS\0003-3944> 

(Комбиниран абонамент – стойността на тази публикация е включена към 

стойността на публикацията с ISSN 0003-3944.) 

4.  

997  01 dlČ\f2\n456688 f000003509 3EUR 32,40 3<10,0%> 

(В цената савключени отстъпка и ДДС. Данните за отстъпката са 

въведени в повтарящо се подполе като забележка.) 

5.  

996  ⊔1 dlČ\f2\n456688 f000003509 3EUR 1.215,50 315% 

(В цената са включени ДДС, пощенски разноски и други непреки разходи, без 

отстъпката.) 

6.  

997  01 f219940125 jVol.\3 k1994 mNo.\1-12 va 1mD-162\q19940115 3USD 

120<аванс> 71L-150\219940116 1mD-180\q19940320 3USD 120<надплащане> 

71L-220\219940325 2mk 
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