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ПРАВИЛНИК 

За издаване на учебна литература (учебници и учебни помагала) 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се урежда планирането, подготовката, договарянето, 
издаването и разпространението на учебна литература (учебници и учебни 
помагала), предназначена за студентите от Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ), Както и реда и условията за определяне на 
възнагражденията на участващите в тази дейност лица: автори, рецензенти, 
служители в Учебно Изчислителния Комплекс (УИК), печатницата и 
разпространителите на учебна литература. 

Чл. 2.(1) Учебникът е издание, съдържащо синтезирано изложение на материала по 
дадена учебна дисциплина, в който са отразени и последните световни тенденции в 
развитието на съответната наука и професионална област. Специфични особености 
на учебника са методичните изисквания за усвояване на изучаваната материя и 
формирането на способността за самостоятелна работа на студента. 

 (2) Учебното помагало е издание, което съдейства за практическото усвояване 
на учебния материал и в известна степен допълва учебника без да повтаря основните 
му части. 

Чл. 3. Учебници и учебни помагала се издават само за учебните дисциплини, 
включени в учебните планове и учебните програми, по които се извършва 
обучението в УАСГ. 

Чл. 4. Освен учебници и учебни помагала от лекторите и ръководителите на 
упражнения могат да се издават справочни пособия, свързани с учебния процес, 
както и с дипломното проектиране, които се третират като ръководства. 

Чл. 5.(1) Обемът на учебниците и учебните помагала се определя от предвидените 
брой часове за аудиторни и извън аудиторни занятия по съответната дисциплина. 

 (2) Тиражът на изданията се определя от броя на студентите, които ще ги 
използват и търсенето на заглавията. 

Чл. 6. За издаването на учебна литература от УАСГ се сключва съответен договор 
между автора и Ректора на УАСГ. 

Чл. 7. (1) Различните видове дейности по организиране и осъществява не на 
издаването на учебна литература се възлагат на Издателски съвет, създаден с 
решение на Академичния съвет на УАСГ. 

(2) Издателският съвет е помощен орган на Ректора на УАСГ с координиращи 
функции и се състои от: 

– Председател – Зам. Ректора по учебната работа 
– Членове – Зам. Деканите на факултети по учебната работа и Директора на 
УИК; 

– Секретар – сътрудник от Учебния отдел. 
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II. ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНАТА ЛИТЕРАТУРА 

Чл. 8. (1) Предложения за издаване на учебници, учебни помагала, записки или 
други материали, свързани с учебната дейност правят от преподавателите, които 
четат лекции или водят упражнения по дадена дисциплина. 

(2) Предложенията се правят пред катедрата, която отговаря за обучението по 
съответната дисциплина. Заглавието трябва да бъде в съответствие с действащите 
учебни планове и учебни програми. 

(3) Приетите от катедрените съвети предложения се изпращат за 
утвърждаване от факултетния съвет, който отговаря за обучението по съответните 
учебни дисциплини. 

Чл. 9. (1) Одобрените от факултетните съвети автори и заглавия се 
представят в Издателския съвет (на неговия секретар). 

(2) Издателският съвет на свое заседание изготвя тематичен план за 
издателската дейност за определен период (половин или една година). Според този 
план се предлагат на авторите съответни договори за издаване на учебника или 
учебното помагало. 

(3) Подготвеният план за издаване на учебна литература се одобрява от 
Академичния съвет за всяка следваща година, след което се изпраща в 
Министерството на образованието, науката и технологиите (МОНТ) за да се получи 
разрешение за освобождаване на предложените издания от ДДС. 

III. ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

Чл. 10. (1) Според подписания договор авторът представя ръкописа на учебника или 
учебното помагало (или друг вид учебна литература) в Издателския съвет, 
придружен от учебната програма по съответна дисциплина, становище на катедрата, 
която отговаря за обучението по учебната дисциплина и решението на Факултетния 
съвет за издаване на предложения ръкопис. 

В становището на Катедрата трябва да са изяснени следните въпроси: 
– отговаря ли представеният материал на учебната програма: 
– какъв е хорариумът на дисциплината 
– от какъв брой студенти ще се ползва учебникът или учебното помагало. 

(2) След получаване на необходимите материали Издателският съвет 
назначава един или двама рецензенти, с които се сключва съответен договор с 
изяснени изисквания към рецензиите и сроковете за тяхното изготвяне. 

За рецензенти се избират или членове на катедрата, която отговаря за 
обучението по съответната дисциплина или други хабилитирани лица и специалисти 
с подходяща квалификация и преподавателски опит. 

(3) При необходимост се назначава и стилов редактор срещу съответен 
хонорар за редактиране на ръкописа. 

Чл. 11.(1) Обемът на представените ръкописи се определя от часовете, предвидени 
за дисциплината в учебните планове като се спазват следните ориентировъчни 
норми: 



 4

– за учебник 8–12 машинописни страници за 1 час лекция (30 реда на 
страница и 60 знака на ред) в зависимост от частта на илюстрациите; 

– за учебно помагало 3–5 машинописни страници за 1 час упражнения. 

(2) Тиражите на учебната литература се определят от броя на студентите за 
период от 3 години, които ще ползват изданието. 

Чл. 12. (1) Когато представените рецензии за ръкописа са положителни, той се 
изпраща от Издателския съвет в УИК за предпечатна подготовка: 

(2) Ако според рецензентите се налагат поправки и преработка на текста той 
се връща на автора за отразяване на направените бележки; 

(3) Ако една от рецензиите е отрицателна, оценката на ръкописа се възлага на 
трети рецензент. При две отрицателни рецензии процедурата по издаването на 
материала се прекратява и договорът се анулира. 

Чл. 13. След приключване на предпечатната обработва материалът се изпраща чрез 
съответен документ за възлагане в Печатна база за отпечатване. 

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА АВТОРИ И РЕЦЕНЗЕНТИ 

Чл. 14 (1) Авторският хонорар се определя в момента на предаване на ръкописа, 
предписан в съответния договор, богато ръкописът отговаря на всички клаузи на 
договора. 

(2) Хонорарът зависи от вида на изданието (учебник, ръководство, сборник и 
др.), от обема (изразен в авторски коли) съобразен с чл. 11 (1), от поредност на 
изданието (първо, второ) и степен на преработката при преиздаване. 

(3) Стойността на хонорара се изразява чрез стойността на минималната 
работна заплата за страната Като се използва следната формула: половин минимална 
работна заплата за една авторска кола. 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. За обема, който надвишава този в договора хонорар не се предвижда. 
2. Хонорарите за ръководство и сборници са 65% от тези за учебници. 

(4) Три четвърти от определения хонорар се изплаща след отпечатване на 
изданието, а останалата част след като са продадени 75% от заявения тираж и то 
ежегодно пропорционално на продадените бройки. 

Чл. 15. На рецензентите се изплаща хонорар след представяне на готовите рецензии, 
който се определя по правилото: една минимална работна заплата (към момента на 
представяне на рецензията) за рецензирало на 20 авторски коли. 

Чл. 16. (1) С договора, сключен за издаване на учебник или учебно помагало и 
предаване на ръкописа авторът преотстъпва издателските си права на УАСГ за срок 
от 3 години или за определен тираж. 

(2) При второ и следващи издания авторският хонорар зависи от степента на 
преработва на изданието: 

– при стереотипно издание допълнителният хонорар е до 25% от основния; 
– при преработва до 50% допълнителният хонорар е 50% от основния; 
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– при преработва над 75% допълнителният хонорар е 100% от актуализирания 
основен хонорар. 

Чл. 17. За всички възнаграждения се издават заповеди на Ректора на УАСГ. 

V. ЦЕНИ НА ИЗДАНИЯТА 

Чл. 18. (1) Цената на изданието се определя въз основа на действителните разходи, 
свързани с него и търговската надценка. 

(2) В разходите се включват: 
– хонорари на автори и рецензенти 
– разходи материали . 
– разходи за предпечатна подготовка 
– разходи за печат 
– 20% от сумата от горните разходи за покриване допълнителни разходи като 

част от заплатите в УИК и Печатна база, такси за отопление, осветление и други. 

(3) При определяне цената на изданието се вземат предвид всички бройки от 
тиража включително и безплатните бройки за библиотеката и автора. 

Чл. 19. Изданията на УАСГ се продават от книжарницата на Университета или от 
еднолични търговци и други фирми – разпространители срещу определено 
комисионно възнаграждение,. според сключен съответен договор. 

Чл. 20. Средствата за финансиране на издателската дейност се отнасят към 
специален фонд – "фонд издателска дейност". Те се набавят от : 

– суми, превеждани от МОНТ и други ведомства за издателска дейност; 
– 10% от постъпленията от такси за административни услуги; 
– 100% от постъпленията от продажбата на учебници и учебни помагала; 
– 10% от постъпленията от Свободния факултет чл. 21. Дейностите, свързани с 

издаването на учебна литература се организират и осъществяват от Издателския 
съвет. 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ 

&1. Всички издания, които в момента на приемане на този Правилник не са в 
Печатна база трябва да отговарят на изискванията, записани в него. 

Настоящият Правилник е приет от Академичния съвет на 19.03.97 г. и влиза в 
сила от датата на приемането му. 
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
 

 

 

РЕШЕНИЯ НА АС ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.04.2004 г. 
(Протокол № 5) 

 

 

 ПО ТОЧКА ПЪРВА (Доклад на КС за законността на изборите за ръководни 
органи в УАСГ) 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 ПО ТОЧКА ВТОРА (Предложение за изменение на Правилника за учебната 
дейност и правата и задълженията на студентите) 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 ПО ТОЧКА ТРЕТА (Обсъждане на мерки за оптимизиране дейността на 
УАСГ) 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА (Приемане на методика за атестиране на 
преподавателите) 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 ПО ТОЧКА ПЕТА (Обсъждане на реда за водене занятия от наши 
преподаватели в други учебни заведения) 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ПО ТОЧКА ШЕСТА (Предложение на ГФ за удостояване на 
проф. М. Сидерис с титлата “ПОЧЕТЕН ДОКТОР НА УАСГ”) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 ПО ТОЧКА СЕДМА (Доклади и съобщения) 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 7.5. По доклад на доц. П. Калинков – Зам. Ректор на УАСГ, 
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 39; НЕ – 0; Въздъжали 
се – няма) прие изменения в Правилника за издаване на учебна литература 
(учебници и учебни помагала) приет от АС на 19.03.1997 г. и изменен с решение на 
АС от 10.07.2002 г., а именно: 
 
 Чл. 14 (1) Авторският хонорар  да се определя в момента на предаване на 
ръкописа, предписан в съответния договор, когато ръкописът отговаря на всички 
клаузи на договора. 
  (2) Хонорарът да не зависи от вида на изданието (учебник, 
ръководство, сборник и др.), а от неговия тираж. 
  (3) Стойността на хонорара да бъде от 20–30% от сумата на следните 
разходи: 

 Материални (хартия , картон, матрици, мастило и др.); 
 Предпечатна подготовка: извършена от УИК, като се представя в писмен 

вид обосновка за цената на страница или от автора (по 1,50 лв. на страница), които се 
включват към хонорара; 

 10 % режийни разходи; 
 труд (по 0,005 лв. на страница). 

  (4) Хонорарът на автора се изплаща, както следва: 
 50% от основното възнаграждение след излизане на произведението от 

печат; 
 25% от основното възнаграждение – при продажба на 75% от тиража; 
 25% от основното възнагражданеие – при пълно изчерпване на тиража; 
 при хонорар до две МРЗ – еднократно след излизане на произведението 

от печат. 
 
 Чл. 15. Хонорарът на рецензията е 10% от този на автора и се изплаща 
еднокрано. 
 
Забележка: Схемата за определяне на хонорара се запазва и при преиздаване на 
учебна литература. 
 

 
 
 

СЕКРЕТАР НА АС:   (п)     РЕКТОР:   (п) 
                               (инж. Ети Белова)   (доц. д-р инж. П. Пенев) 
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ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ИЗДАНИЯТА ОТ 
УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

Цената на учебниците и учебните помагала, издавани в Печатната база на 
УАСГ се формира от следните разходи: 

1. Материални разходи (хартия, картон, матрици, мастило и др.), които се 
изчисляват от ФСО. 

2. Предпечатна подготовка: 
2.1. Извършена от УИК (представя се в писмен вид обосновка за цената 
на страница). 
2.2. Извършена от автора (по 1,50 лв. на страница). 

3. Режийни разходи – 10%. 
4. Труд (по 0,005 лв. на страница). 
5. Хонорар на автор и рецензент: 

5.1. Хонорарът на автора е от 20 до 30% (в зависимост от отношението 
тираж – цена) от сумата на разходите от т. 1 до т. 4 (решение на АС от 
28.04.2004 г.) 
5.2. Хонорарът на рецензента е 10% от този на автора. 

Забележка: На автора се изплаща допълнително възнаграждение от 1.50 лв. на 
страница в случай, че сам е направил предпечатната подготовка. 

Производствена себестойност е сума от т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5. 

6. Печалба за УАСГ – 10% (покриваща инфлацията за периода на реализацията, 
която средно е 2–3 години). 

 
Производствена цена е сбор от производствена себестойност и печалба на 

УАСГ. 
Корична цена е сбор от производствена цена и 10% търговска отстъпка върху 

нея. 
 

Забележка: формираната по този начин цена е от т.н. себестойностен тип. 
Схемата за определяне на хонорара и ценообразуването се запазва и при 
преиздаване на учебна литература. 
 
 
 
 
28.04.2004 г.   Зам. ректор:       (п) 

(доц. д-р инж. П. Калинков) 
 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 
 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И 
ГЕОДЕЗИЯ 

 
АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 
 
 

РЕШЕНИЯ НА АС ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 10 юли 2002 г. 
(Протокол № 7) 

 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА (Информация за хода на кандидатстудентската кампания 
за уч. 2002/2003 г.) 

 
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 30; НЕ – 0; 

Въздържали се – 4) прие годишните такси за обучение и разпределение на 
новоприетите студенти по специалности, предложени от доц. д-р инж. Петър 
Калинков – Зам. Ректор по учебната работа. 

 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА (Обсъждане на предложение за удостояване на кмета на 

София Стефан Софиянски със званието „ПОЧЕТЕН ДОКТОР”). 
 
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 10; НЕ – 14; 

Въздържали се – 4) отхвърли предложение за удостояване на кмета на София Стефан 
Софиянски със званието „ПОЧЕТЕН ДОКТОР”. 

 
 
ПО ТОЧКА ТРЕТА (Разглеждане предложението на Факултета по 

Транспортно строителство за създаване на катедра „Транспортни съоръжения”) 
 
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 31; НЕ – 0; 

Въздържали се – 5 души) реши: Да бъде създадена катедра „Транспортни 
съоръжения” към Факултета по Транспортно строителство. 

 
 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА (Доклади и съобщения) 
 
4.1. По предложение на проф. Ст. Димитров – Зам. Ректор на УАСГ, 

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 22; НЕ – 13; Въздържали 
се – няма) реши: 

– Да се отмени гласуването на АС по т.2 от дневния ред; 
– Да се направи проучване по факултети по въпроса; 
– Да се внесе предложение отново в АС. 
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4.2. АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 30; НЕ – 5; 
Въздържали се – няма) прие отчет на КСБВУ при УАСГ за периода ІХ.2000 – 
VІ.2002 г., представен от Председателя на СКБВУ – доц. д-р инж. К. Габровски. 

 
4.3. АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство отложи разглеждането на 

Вътрешен правилник за чуждестранни учащи се към ЦДЧС, предложен от доц. Д. 
Димов за следващ съвет. 

 
4.4. АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 33; НЕ – 0; 

Въздържали се – няма) прие Издателски план за учебниците и учебните помагала за 
студентите от УАСГ за 2001/2002 г., който да бъде предоставен на МОН за 
освобождаване от ДДС. 

 
4.5. По доклад на доц. П. Калинков – Зам. Ректор на УАСГ, АКАДЕМИЧНИЯТ 

СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 33; НЕ – 1; Въздържали се – 1) реши: 
– Да бъде променено ценообразуването на учебници и учебни поматала, 

издавани в Печатна база УАСГ, в смисъл: „Хонорарът да бъде процент от стойността 
на продадената продукция (20%)”; 

– Възлага на доц. П. Калинков – Зам. Ректор по учебната работа на УАСГ да 
приложи предложения по-горе модел и след тестване да докладва на АС; 

– На авторите на учебници и учебни помагала, представили същите във вид, 
готов за издаване (без да е необходима предварителна предпечатна подготовка) да 
бъдат заплатени по 1,50 лв. на страница. 

 
4.6. По предложение на В. Младенова – Гл. Счетоводител на УАСГ, 

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 35; НЕ – 0; Въздържали 
се – няма) реши всички разлики във вътрешните разчети между структурните звена 
на УАСГ във връзка с разчитане по ДДС да останат задължения и вземания. 

 
4.7. АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ, с болшинство (резултат – ДА – 35; НЕ – 0; 

Въздържали се – няма) прие Протокол № 6/5 юни 2002 г. 
 
4.8. По доклад на доц. М. Рилски – Декан на АФ, АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ 

реши да бъде обявен конкурс за един доцент по научна специалност 02.17.03 
„Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн 
(Интериор)” към катедра „Интериор и дизайн за архитектурата” със срок 3 месеца. 

 
4.9. По доклад на доц. Ив. Тотев – ИД Декан на СФ, АКАДЕМИЧНИЯТ 

СЪВЕТ реши да бъде обявен конкурс за един доцент по научна специалност 02.15.04 
„Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)” към катедра „Масивни 
конструкции” със срок 3 месеца. 

 
 
 
 

СЕКРЕТАР НА АС:   (п)     РЕКТОР:   (п) 
                   (инж. Ети Белова)     (доц.д-р инж. П. Пенев) 
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ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ИЗДАНИЯТА ОТ 
УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Цената на учебниците и учебните помагала, издавани в Печатна база на УАСГ, 
се формира от следните разходи: 

1. Материални разходи (хартия, картон, матрици, мастило и др.), които се 
изчисляват от ФСО. 

2. Предпечатна подготовка. 
2.1. Извършена от УИК. 
2.2. Извършена от автора. 

3. 10% режийни разходи. 
4. Труд (по 0,005 лв. на страница). 
5. Хонорар на автор и рецензент. 

5.1. Хонорарът на автора е 20% от сумата на разходите от т. 1 до т. 4 
(съгласно Решение на АС от 10 юли 2002 г.). 

5.2. Хонорарът на рецензента е 10% от този на автора. 
 

Забележка: На автора се изплаща допълнително възнаграждение от 1,50 лв. на 
страница в случай, че сам е направил предпечатната подготовка. 

 
Производствената себестойност е =  т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5. 
 
6. 10% печалба за УАСГ (покриваща инфлацията за периода на реализацията, 

която е средно 2–3 години). 
 

Производствената цена е = производствена себестойност + печалба за УАСГ. 
 
Коричната цена е = производствена цена + 10% търговска отстъпка върху нея. 
 

Забележка: Формираната по този начин цена е от т.нар. себестойностен тип. 
 

 
 
 

14.11.2002 г.     ЗАМ. РЕКТОР:    (п) 
       (доц. д-р инж. П. Калинков) 

 




