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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящата наредба урежда правилата и реда за планиране, подготовка, издаване 

и разпространение на учебна литература в Университетското издателство. 
Чл. 2. Наредбата не се отнася за издаването на монографии, друг вид публикации с 

резултати от научни изследвания или за книги с научнопопулярен или с друг, извън научната 
област характер. 

Чл. 3. Издаваната учебна литература се класифицира в две групи: учебници или 
записки и  учебни помагала (ръководства, сборници, тестове, методични материали и 
справочни пособия). 

Чл. 3а Издаваната учебна литература може да бъде под формата на книжно тяло 
(хартиен носител) или електронен учебник (електронно учебно помагало или пособие). 

Чл. 4. Издаваните електронни учебници и учебни помагала се инсталират в платформата 
за електронно обучение на ТУ-Варна и се ползват от студентите, за които са предназначени 
срещу заплащане. 

Чл. 5. За координиране на дейностите и осигуряване на необходимото качество при 
планирането, подготовката и издаването на учебна литература Ректорът на ТУ-Варна 
назначава Издателски съвет (ИС) за учебна литература. 

Чл. 6.  (1) Университетското издателство подготвя, възпроизвежда, издава, продава 
и разпространява учебната литература на ТУ-Варна. 

  (2)  Университетското издателство осигурява задължително стиловото редактиране 
на книгите и н а ел ектронн ите уч ебн иц и и помагал а при тяхното първо издание. 

 
II. ПЛАНИРАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

Чл.   7.   (1)   Учебна   литература   се   издава   за   учебните   дисциплини,   включени   в 
действащите учебни планове и съответстващи по съдържание на учебните програми. 

(2) За една и съща учебна дисциплина могат да се издават няколко учебни помагала 
с различно предназначение. 

(3) При изчерпване на тиража и доказана необходимост и актуалност, след  решение на 
катедрен и факултетен съвет, учебната литература се преиздава. 

Чл. 8. (1) Всяка година до 30 ноември след решение на катедрен и факултетен съвет 
факултетите представят в Издателския съвет предложения за издаване на учебна литература 
през следващата календарна година. 

(2) Предложенията  се  правят  въз  основа  на  потребностите  от  учебна  литература  и 
готовността за представяне на ръкописите, като се има предвид: 

- утвърдените учебни планове; 
- утвърдените учебни програми; 
- наличието на учебна литература (българска и чуждестранна); 
- броят на студентите, които изучават съответната дисциплина. 

(3) Предложенията  съдържат: заглавие, автор(и), вид, език и поредност на изданието, 
по коя дисциплина се ползва и нейния хорариум, тираж, за изданията на хартиен носител. 

(4) Хабилитираните  преподаватели  могат  да  предлагат  за  издаване  учебници  и 
учебни помагала. 

(5) Преподаватели с ОНС “Доктор” могат да предлагат за издаване записки и учебни 
помагала. 

(6) Преподаватели без научна степен могат да правят по изключение самостоятелни 
предложения за издаване на учебни помагала. 

(7) В авторските колективи могат да бъдат включвани и външни специалисти с общо 
участие до 40% от обема на изданието. Когато това са преподаватели, пенсионирани като 
служители на ТУ-Варна, общото им участие е до 50% от обема на изданието. 

(8) Председателят на Издателския съвет обобщава предложенията и след 
приемането му от Издателския съвет внася за утвърждаване Издателски план за учебна 
литература за съответната календарна година в Академичния съвет на ТУ-Варна. 

(9) След утвърждаване от Ректора Издателският план се публикува на уеб страницата 
на университета. 

(10) Заглавие,  включено  в  издателския  план  за  определена  година,  е   валидно  за 
издаване в период от три календарни години. 

(11) Учебните материали за дистанционно обучение се разработват в съответствие с 
изискванията  на  член  9  от  Наредбата  за  държавните  изисквания  за  организиране  на 
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дистанционна форма на обучение във висшите училища. 
Чл. 9. Промени на заглавия, автори и тиражи на утвърдената в плана учебна литература 

се правят по изключение по предложение на катедрата, придружено с протокол и се одобряват 
от Издателския съвет. 

Чл. 10. (1) Максималният обем на изданията на хартиен носител се определя въз основа 
на предвидения в учебния план хорариум по съответната дисциплина и е показан в Таблица 1. 

 

 

Таблица 1 
 

Вид на изданието 
 

Хорариум 
Макс. обем на А5 

(стр.) 
Макс. обем на А4 

(стр.) 

 
Учебник, 
записки 

15 ч. 120 60 

30 ч. 240 120 

45 ч. 360 180 

60 ч. 480 240 

 
Ръководство 

за упражнения 

15 ч. 72 35 

30 ч. 144 72 

45 ч. 216 108 

60 ч. 288 144 

Рък. за курс. 
работа 

  

144 
 

72 

Рък. за курс. 
проект 

  

216 
 

108 

 

(2) Максималният обем на електронните учебници и електронните помагала се 
определя на основата на предвидения в учебния план хорариум на съответната  дисциплина и 
е показан на Таблица 2. 

 

Таблица 2 
 

Вид на електронното издание 
 

Хорариум 
 

Макс. обем на А4 (стр.) 

 
Учебник, 
Записки 

15 ч. 80 
30 ч. 160 

45 ч. 240 

60 ч. 320 
 

Ръководство 
за 

упражнения 

15 ч. 50 

30 ч. 100 

45 ч. 150 
60 ч. 200 

 

Рък. за курс. работа 
 

 

80 

 

Рък. за курс. проект 
 

 

100 

 

(2) За дисциплини, които се изучават в две части съгласно учебния план или за близки по 
съдържание дисциплини може да се издаде общ учебник или учебно пособие, като обемът на 
изданията се определя от общия хорариум на дисциплините. 

Чл. 11.(1) Първоначалният тираж на изданията на хартиен носител се определя от 
произведението 3 х броя на студентите, изучаващи съответната дисциплина през текущата 
година, закръглен до 50. 

(2) Когато предложението се отнася за включена в учебния план, но все още неизучавана 
дисциплина, броят на студентите се определя на прогнозна база. 

(2) Не се разрешава преиздаване или допечатка на книга, ако от нея има наличност в 
склада на Издателството и/или в Университетската книжарница. 
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III. ПОДГОТОВКА И ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 
Чл.12. Издаването на книги (учебна литература) на хартиен носител и на електронни 

учебници и помагала от Университетското издателството се извършва само когато са 
изпълнени следните изисквания: 

- заглавието на книгата да е включено в утвърдения годишен издателски план на ТУ – 
Варна; 
- да е(са) постъпила(и) положителна(и) рецензия(и) на изданието от определения(те) 

от съвета на основното звено рецензент(и); 
- съветът на основното звено да е гласувал положително за издаването на книгата 

от Университетското издателството; 
- да е сключен договор между издателя и автора(ите). 

Чл. 13. За запазването на авторското право процедурата по подготовката, създаването, 
издаването и разпространението на учебна литература на хартиен носител включва 
задължително етапите: 

1. Авторът(ите) представя(т) в катедрата, отговаряща за обучението по съответната 
дисциплина, пълния текст на книгата, разпечатана в един екземпляр. 

2. Катедреният съвет след обсъждане на готовността на ръкописа го внася във 
факултетния съвет и предлага избор на рецензент. Когато авторът (авторите) не е(са) 
хабилитиран(и) преподавател(и) се избират двама рецензенти. В случаите, когато 
нехабилитирано лице издава самостоятелно учебно помагало, един от рецензентите е 
водещия преподавател по дисциплината. 

3. Рецензентът(ите) е(са) хабилитиран(и) преподавател(и) по съответната научна област 
или по изключение с придобита квалификация, доказана с научни публикации и издадена 
учебна литература в научната област. 

4. Факултетният съвет избира рецензент(и). 

5. Готовата рецензия се представя от рецензента пред катедрения съвет, който я 
обсъжда и в случай, че е положителна, предлага на Факултетния съвет да я приеме. 
Рецензията следва да отговаря на изисквания, систематизирани в договора на рецензента с 
издателя. По същият начин се процедира и когато рецензиите са две. 

6. Факултетният съвет приема рецензията(ите) и взема решение за издаването на 
учебната литература на хартиен носител и/или на електронния учебник или помагало. 

7. Авторът(ите) предава(т) в Университетското издателството един отпечатан на принтер 
екземпляр от книгата и на електронния учебник или учебно помагало съгласно единните 
технически изисквания и един екземпляр на електронен носител. 

8. Университетското издателството осигурява стиловото редактиране на книгата и на 
електронните учебници и помагала и организира получаването на ISBN регистрация за 
авторските права. 

9. ТУ-Варна сключва в писмена форма издателски договор и декларация с автора(ите). 
Чл. 14. Чрез договора авторът(ите) отстъпва(т) правото на ТУ-Варна посредством 

Университетското издателството да възпроизведе и разпространи произведението само за 
едно издание. ТУ-Варна се задължава да извърши тези действия и да изплати на автора(ите), 
рецензента и стиловия редактор дължимите възнаграждения по реда на ЗАПСП. За всяко 
следващо преработено издание ТУ-Варна сключва в писмена форма нов издателски договор с 
автора(ите). 

Чл. 15. (1)  Университетското издателството отпечатва новите книги след предаването 
им от авторите, съобразно единните технически изисквания, на хартиен носител, в размер на: 

1. 100% от първоначалния тираж (определен съгласно чл.10), ако заглавието е по 
задължителна учебна дисциплина в съответния учебен план; 

2. 50% от първоначалния тираж, ако заглавието е по избираема учебна дисциплина. 
3. 30% от първоначалния тираж, ако заглавието е по факултативна дисциплина. 
(2) В случаите на т.2 и т.3 Университетското издателството отпечатва останалата част от 

тиража след изчерпването на всички бройки. 
Чл. 16. Университетското издателството разполага за всяка нова книга и на електронния 

учебник или помагало с електронен носител, съдържащ: 
- предоставен от автора(ите) текст на книгата; 
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- корици на книгата с ISBN регистрацията на книгата. 

Чл.  17.  (1)  При определяне последователността на издаване на постъпилите  книги 
(учебна литература) Университетското издателството се ръководи от следните критерии: 

- ред на постъпване на книгите в издателството; 
- брой на студентите, изучаващи съответната дисциплина; 
- наличие на други издания с близко съдържание. 

(2) С предимство се ползват първи издания по нови дисциплини от учебния план. При 
равни други условия с предимство се ползват учебници и записки пред останалите видове 
учебна литература. 

Чл.  18.  Университетското  издателството  отпечатва  учебна  литература  (на  хартиен 
носител),  и  публикува  електронен  учебник  или  електронно  помагало  след  получаване  на 
положителна стилова оценка за ръкописа на книгата. 

Чл. 19. (1) След отпечатване на изданието Университетското издателството изпраща 5% 
от  тиража,  но  не  по-малко  от  10  броя,  на  Университетската  библиотека  и  съгласно 
нормативните актове на Народната библиотека. 

(2) След публикуването на електронния учебник или помагало Университетското 
издателство изпраща 5 броя CD-ROM с изданието на Университетската библиотека и толкова 
броя от същия носител, изискван съгласно нормативните актове на Народната библиотека. 

(3) Ако в издателския договор не е предвидено друго, в съответствие с чл. 47, ал.4 от 
ЗАПСП безплатните  екземпляри,  които  издателят  предоставя  на  автора(ите),  не  може  да 
бъдат по-малко от пет броя на всяко издание. 

(4) Останалите екземпляри отиват в склада на издателството и се предоставят за 
продажба чрез Университетската книжарница. 

Чл. 20. Със съгласието на автора(ите) Издателството на ТУ-Варна помества реклами в 
изданията на хартиен носител с цел понижаване на крайната цена на книгата само на втора 
и/или трета корица. 

Чл. 21. В случаите, когато вече е получена ISBN регистрация за авторските права, не се 
допуска автора(ите) да преотстъпва(т) издателските права на друго издателство до изтичане 
на срока на договора с ТУ-Варна. 
 Чл. 21а. Издателството на ТУ-Варна издава  монографии и други трудове, в които се 
публикуват научни резултати (на хартиен носител) на автори, работещи или работили в ТУ-
Варна. Разходите за публикуването, рецензирането и разпространението на този вид издания 
се поемат от авторите, а ценообразуването е в съответствие с изискванията за такъв вид 
литература. 
 Чл. 21б. Подготовката и издаването на литературата по чл.21а се извършва в 
съответствие  с чл. 13  т.1-9 от Наредбата. 

 
IV. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ХОНОРАРИ И СРОКОВЕ 

Чл. 22. (1) ТУ-Варна изплаща хонорар на автора(ите) в изпълнение на договора, 
сключен с автора(ите), след приемането на ръкописа в Университетското издателството. 
Размерът на хонорара се определя от настоящата Наредба, но не може да бъде по-малък 
от предвидения в чл. 47, ал. 3 на ЗАПСП. Схемата при изплащането на хонорара на 
автора(ите) е следната: 

1. авторът(ите) на издания на хартиен носител и на електронни учебници и помагала 
получава(ат)   I-та   част   от   определения   авторски   хонорар,   дефинирана   в   чл.24,   при 
приемането  на  ръкописа  в  Университетското  издателството.  За  авторите  на  електронни 
учебници и електронни помагала този хонорар е окончателен; 

2. авторът(ите) на  издания  на  хартиен  носител  получава(ат) II-та част от 
определения  авторски  хонорар  след  изчерпване  на първоначалния тираж на изданието. 

(2) При преиздаване или допечатка авторът(ите) на учебна литература на хартиен 
носител  получава(ат)  само  II-та  част  от  определения  авторски  хонорар  след  изчерпване 
тиража на изданието или допечатката. 

Чл. 23.(1) ТУ-Варна изплаща 100% от определените хонорари на рецензента(ите) и на 
стиловия  редактор  след  приемането  на  ръкописа  в  Университетското  издателството  за 
отпечатване съобразно решенията на Издателския съвет по издаване на учебна литература в 
ТУ-Варна. 

(2) Рецензентът(ите) получава(т) определения съгласно договора хонорар и в случай на 
отрицателна рецензия, ако тя отговаря на изискванията, систематизирани в договора на 
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рецензента с издателя, след решения на Факултетен съвет и Издателски съвет. 
Чл.  24.  Определят  се  следните  нормативи  за  заплащане  на  хонорари  на  автори 

(Таблица 3), рецензенти и стилови редактори (Таблица 4) 
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Таблица 3 

 
№ 

 
Вид на изданието 

Максимален размер на хонорара 
 

I част 
II част (само за автори на учебна литература на 
хартиен носител) 

 

1 
 

Учебник, записки 
 

3.80 лв/стр. 
до 20% от определената единична цена за всеки 
екземпляр от книгата 

 

2 
 

Учебни помагала 
 

3.00 лв/стр. 
до 20% от определената единична цена за всеки 
екземпляр от книгата 

 

 Забележка: Цените се изчисляват по допустимия брой страници, съгласно Таблица 1 
 

 

Таблица 4 

Брой страници Размер на хонорара 

≥300 75 лв. 

[250 - 300) 68лв. 

[200 - 250) 57лв. 

[150 - 200) 48лв. 

[100 - 150) 38лв. 

< 100 30лв. 
 
 

Чл. 25. Нормативите за изплащане на хонорарите на автори, рецензенти и стилови 
редактори могат да се актуализират веднъж годишно след получаване на годишната субсидия 
на ТУ-Варна. 

Чл. 26 Цените на електронните учебници и помагала се определят на базата на броя 
студенти, за които са предназначени,   изплатените хонорари на автора (ите) I-ва част, на 
рецензента (ите) и стиловия редактор и добавка (10 %) за администриране на електронните 
учебни продукти. Цената се заплаща от студента по банков път или в касата на Университета, 
след което се изпраща сканирано копие от платежния документ на администратора на сайта за 
електронно обучение на Университета, който от своя страна изпраща парола за достъп на 
съответния потребител. 

Чл.27. Общата сума  на  средствата  необходими  за  изплащането  на  хонорари  на 
авторите на учебници и учебни помагала на хартиен носител и на електронни учебници и 
помагала (I –ва част), на рецензентите и на стиловия редактор за една година се включва в 
разходната част на бюджета на ТУ-Варна за текущата финансова година. 

 
V. ЕДИННИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КНИГИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКО 
ИЗДАТЕЛСТВО, ИЗДАВАНИ НА ХАРТИЕН И НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ И 

ПОМАГАЛА 
Чл. 28. (1) Приемането на оригиналите за печат на учебна литература ще става само ако 

отговарят на следните условия: 
- да са отпечатани изцяло в един екземпляр на хартиен носител съобразно обема, 

определен в издателския договор с автора(ите); 
- да са записани върху електронен носител, който съдържа напълно съответстващ на 

хартиения носител текст в MS Word.doc или в pdf формат, Adobe InDesign, Open Office; 
- форматът на страниците е А5 (148 х 210 mm) или А4 с полета Top (горе) – 18 mm, 

Left (ляво) – 18 mm, Right (дясно) – 18 mm и Bottom (долу) – 23 mm; 
- размерът на шрифта за А5 е 11 пункта Times New Roman или Arial – 10  пункта, а 

за А4 е 12 пункта Times New Roman или Arial – 11 пункта; отстъпът на нов ред (First Line) – 
10 mm; междуредие (Line Spacing) – Single; 

- номерацията на страниците се нанася автоматично, долу в средата на страницата; 
корицата не влиза в номерацията; 

- титулната страница се счита за стр. 1 (без да се изписва); 
- предговорът и съдържанието започват на нова страница. 
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(2) Останалите технически детайли, свързани със стилистично оформление на 
страниците, трябва да се съгласуват с Университетското издателството. 

(3) Форматът на книгите на хартиен носител може да бъде различен от А5, и от А4 за 
електронните учебници и помагала само по изрично предложение на ФС и разрешение от 
Издателския съвет. 

(4) Когато оригиналите, отговарящи на тези условия, се приемат в Университетското 
издателството, се отпечатва контролно копие. То се дава на автора за прочит и отбелязване 
на евентуални печатни грешки. Допуска се само корекция на печатни грешки, а не замяна 
на параграфи, части и глави, дописване, допълнително поставяне на таблици, формули и 
фигури. 

(5) Ако авторът представи проект за корицата, тя се прави по този проект. В противен 
случай, корицата се изработва по проект на Университетското издателството и авторът не 
може да има претенции към нея. 

Чл. 29. (1) Университетското издателството оформя при отпечатването на книгата на 
хартиен носител и на електронния учебник или помагало на  последната  страница 
издателското  каре,  в  което  се  дава  информация  за:  заглавието  на  книгата,  имената  на 
автора(ите), рецензента(ите), стиловия редактор; броя на печатните (издателските) коли на 
книгата; формата; номера на поръчката; ISBN регистрацията за запазване авторското право. 

(2) Ръкописи, които не отговарят на техническите изисквания, не се приемат за 
отпечатване. Приетите в издателството ръкописи не се връщат на авторите. 

 
VI. ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

 
Чл. 30. Издателският съвет на ТУ-Варна е в състав от пет души, хабилитирани лица и 

технически сътрудник-организатор. Председател на Издателския съвет е Зам. Ректор на 
Университета. 

Чл. 31. (1) Издателският съвет за учебна литература извършва следните дейности: 
1. Оценява съответствието на заглавията на предадените от авторите ръкописи и на 

съпътстващите документи (решения на съветите на основните звена, учебни програми, 
рецензии, заключения  на редакторите); 

2. Оценява качеството на предадените от авторите ръкописи съобразно всички 
технически изисквания на настоящата Наредба; 

3. Изготвя и актуализира годишен Издателски план за учебна литература на ТУ-Варна; 
4. Определя разходите за откупуване на интелектуалната собственост от  авторите, 

както разходите за рецензиране и стилово редактиране на ръкописите; 
5. Актуализира съдържанието на Наредбата за планиране, подготовка и издаване на 

учебна литература в Университетско издателство при ТУ-Варна 
(2) Разходите за дейността на Издателският съвет за учебна литература се 

утвърждават ежегодно от СС. 
(3) Документацията (архивът) на комисията се съхранява от техническия сътрудник. 

 
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата Наредба за планиране, подготовка и издаване на учебна литература в 
Университетското издателство при ТУ-Варна отменя актуализира действащата до момента 
Наредба. 


