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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 І.1. Настоящият Правилник се отнася за издаване-

то на учебна литература, финансирано от СА “Д. А. 

Ценов” – Свищов. 

І.2. Всеки преподавател в СА “Д. А. Ценов” – Сви-

щов има право да предлага за издаване в АИ “Ценов” 

учебна литература по дисциплини от действащите в СА 

учебни планове, по които чете лекции и води упражнения 

на студенти, обучавани и дипломирани в СА. 

 І.3. Издаваната учебна литература от Академичното 

издателство на СА “Д. А. Ценов” се класифицира в след-

ните групи: учебници, записки от лекции, ръководства, 

сборници, методични материали, указания, тестове и 

задачи за упражнения, книжни носители за дистанционно 

магистърско обучение и други учебни и справочни 

пособия. 

І.4. СА “Д. А. Ценов”, като издател по силата на 

чл. 43, чл. 44, чл. 45, чл. 46 от ЗАПСП (Закон за 

авторското право и сродните му права) и на Правилника 

за устройството и дейността на СА „Д. А. Ценов” – Сви-

щов, сключва в писмена форма авторски и издателски до-

говори с автора. Чрез договора авторът отстъпва на изда-
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теля правото да възпроизведе и разпространи произведе-

нието само за едно издание. Издателят се задължава да 

извърши тези действия и да заплати на автора възнаграж-

дение. За всяко следващо издание (преиздаване, допечат-

ка) издателят сключва в писмена форма нов издателски и 

авторски договор с автора. 

 І.5. Всеки автор има право да получи безплатно пет 

екземпляра при отпечатване на ново издание и три 

екземпляра при допечатано издание.  

 І.6. По предложение на автора/ите/ Академично 

издателство “Ценов” помества реклами в изданията на 

хартиен носител с цел понижаване крайната цена на 

книгата /учебника/. 

 

ІІ. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ИЗДАВАНЕ НА 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

 

 ІІ.1. До края на всяка календарна година преподава-

телите правят предложение за издаване /преиздаване/ на 

учебна литература през следващата календарна година в 

АИ до катедрата, която отговаря за обучението на студен-

тите (бакалаври, магистри или професионални бакалаври) 

по съответната дисциплина от действащия учебен план.  
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ІІ.2. Планираните издания са съобразени с учебните 

планове, учебните програми, хорариума на учебните дис-

циплини, броя на обучаваните студенти, образователно-

квалификационна степен и форма на обучение, както и с 

перспективите на образователните и изследователските 

процеси и дейности. 

 ІІ.3. Предложенията на катедрите (по тематика, ти-

раж и обем) служат за изготвяне на годишния издателски 

план на АИ, който се внася от ресорния заместник-ректор 

за утвърждаване от Академическия съвет. 

 ІІ.4. Издаването на книги (учебници, записки от 

лекции, ръководства, сборници, методични материали) на 

хартиен и/или оптични носители от Академичното изда-

телство на СА “Д. А. Ценов” – Свищов се извършва, 

когато са изпълнени изискванията: заглавието на книгата 

е включено в утвърдения годишен издателски план на АИ 

– Свищов; сключен е договор между издателя и 

автора/ите/; да отговаря на техническите изисквания на 

АИ.  

 ІІ.5. За запазване на авторското право след 

постъпване на материалите за отпечатване в АИ се 

получава ISBN регистрация от Народната библиотека за 

всяко отделно заглавие.  
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 ІІ.6. Издаването на учебна литература в Академич-

ното издателство “Ценов” при СА “Д. А. Ценов” – 

Свищов може да стане с: 

 - предпечатна подготовка и тиражиране от Акаде-

мично издателство “Ценов”; 

 - предпечатна подготовка от автора/ите/ по единни-

те технически изисквания към книгите на издателството и 

тиражиране от Академично издателство “Ценов” – 

Свищов. 

 ІІ.7. Печатната продукция на учебна литература на 

книжен носител и/или на оптични носители се разпрост-

ранява чрез книжарницата на СА – Свищов. Реализацията 

на продукцията чрез други книжарници може да се осъ-

ществи след сключване на договор между разпространи-

теля и СА.  

 ІІ.8. В случаите, когато е получена ISBN регистра-

ция за авторските права, не се допуска авторът/ите/ да 

преотстъпва издателските права на друго издателство до 

изтичане срока на договора със СА “Д. А. Ценов” – 

Свищов.  
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ІII. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ХОНОРАРИ  

 

 ІII.1. Цената на изданията на хартиен носител 

включва разходите за труд, материали, общопроизводст-

вени разходи, авторски хонорар, печалба и търговска отс-

тъпка.  

 ІII.2. Хонорарът на автора на учебната литература 

се определя съгласно сключения договор с Издателя. 

ІII.3. СА “Д. А. Ценов” – Свищов като издател из-

плаща хонорара на автора/ите/ съгласно сключения 

договор, както следва: 

- 50% от договорения хонорар при получаване на 

изданието на хартиен носител в академичната книжарни-

ца; 

- 50% от хонорара след окончателното изчерпване 

на изданието на хартиен носител.  

 IIІ.4. В случай, че произведението е създадено в 

съавторство от две или повече лица, финансовите отно-

шения между съавторите се уреждат на база декларация, 

която се представя в счетоводния отдел и отразява авто-

ровото участие. 

 IIІ.5. След изтичане на третата година от датата на 

отпечатване на учебника (учебното помагало) или при 
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прекратяване на трудово-правното отношение по основен 

трудов договор, авторът изкупува нереализирания тираж 

на хартиен носител по производствената цена на 

учебника (учебното помагало).  

 

 

IV. ЕДИННИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

към книгите на Академично издателство “Ценов”  

при СА “Д. А. Ценов” – Свищов, 

издавани на хартиен или на оптичен носител 

 

 IV.1. Предаваните в Академично издателство “Це-

нов” – Свищов ръкописи на учебници и учебни пособия 

(записки, ръководства, сборници, методични материали, 

тестове и задачи, учебни и справочни пособия и др.) тряб-

ва да са отпечатани изцяло в един екземпляр на хартиен 

носител и записани в електронен вариант (MS Word .doc 

формат); отделно всички фигури в оригиналния графичен 

формат на създаването им. 

 IV.2. Академично издателство “Ценов” – Свищов 

при отпечатването на книгата на хартиен носител оформя 

издателско каре, в което се дава информация за: заглавие-

то на книгата, имената на автора/ите/, рецензента/ите, 
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стиловия редактор, датата на предаване в Академичното 

издателство, датата на излизане от печат; броя на издател-

ските /печатните/ коли, формата, номера на поръчката; 

ISBN регистрацията за запазване на авторското право и 

цената на книгата. 

 IV.3. Ръкописи, които не отговарят на техническите 

изисквания на АИ, не се приемат за отпечатване. 

Приетите в издателството ръкописи не се връщат на 

авторите. 

 

 

 Настоящият Правилник е приет от Академичния 

съвет на СА “Д. А. “Ценов” с Решение № 7 от 10.04.2013 

г. и влиза в сила след неговото приемане. 


