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За нас би било удоволствие да ви сътрудничим  

при издадаването на вашия учебник,  

книга или монография, но е добре да знаете следното: 

Издаването на една книга най-общо включва предпечатна подготовка и печат. Ето защо 

ще разделим разходите по издаване на книгата на две групи: разходи преди печат и 

разходи за отпечатване. 

 

Предпечатна подготовка 

Обем на текста 

За да разберете колко би ви струвало издаването на вашето печатно изделие, е 

необходимо първо да сте наясно с обема на вашия текст. Или казано по друг начин – 

редакторската, коректорската и страньорската дейност (предпечатна подготовка) се 

определя на базата на това колко стандартни машинописни страници е ръкописът. 

Една стандартна машинописна страница се състои от 1800 знака с интервалите, 

независимо с какъв размер шрифт е написана или колко страници в Word е книгата ви. 

Може да определите точния брой на знаците във вашия текст чрез функцията Word 

Count. 

Ако ръкописът ви е с размер 320 000 знака с интервалите, може да изчислите колко 

стандартни машинописни страници е, като разделите броя на знаците на 1800. 

Например: 120 000 знака : 1800 = приблизително 68 стандартни машинописни 

страници. Разбира се, тази цифра е само ориентировъчна, защото зависи от големината 

на буквите (кегел на буквите), от междуредовите и междубуквените пространства в 

текста, от броя на колоните при изливането на текста (ако има такива), от наличието и 

големината на фигури и снимки и от цялостното оформление на страниците в крайното 

печатно изделие. 

Формат на книгата 

Във връзка с ценообразуването е необходимо да имате идея какъв формат ще е 

бъдещата книга – А4, А5  или друг. Разликите във формата пряко влияят върху 

големината на буквите, визуалното оформление на страницата – колони, фаши и пр., а 

оттам и върху броя на страниците и цената за предпечат. 

Редакция 

Редакцията на текста по принцип не е задължителна, но тя ви гарантира качество на 

печатното изделие. Работим с доказани редактори, които могат да ви осигурят 

професионална и висококомпетентна стилистична и граматическа редакция. 

https://www.fabrikazaknigi.bg/redakciya-na-tekst
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Редакторската дейност струва стандартно между 3-4 лв. на страница, но специално за 

вас ние предлагаме преференциални цени от 2 лв. на страница, с включена коректорска 

работа.  

Корекция 

Корекцията на граматически, правописни и други грешки или т. нар. коректура струва 

около 1 лв. на страница, но ние ви предлагаме тази услуга про боно като част от 

редакторска дейност.  

Страниране на книгата 

Дизайнът и странирането на книгата стандартно варират от 2 до 5 лв. на страница, но 

специално за вас ние предлагаме най-ниската цена от 0.80 лв. на страница. Това е 

процес, който е едновременно твърде технически и твърде важен. Цената, разбира се, се 

повишава с усложняване на структурата на книгата – фигури, илюстрации, текстове в 

изнесени карета, бележки под линия, индекси и т. н. Нашият дизайнер ще вземе 

предвид ергономията на четене и детайлите в книгата като титули и раздели между 

главите. Ще ви предложи подходящи графични разделители и избор на удачен шрифт.  

Дизайн на корицата 

При желание от ваша страна, предлагаме професионално изработване на различни 

варианти на корици на цена от 150 лв. 

ISBN 

Всяка книга има нужда и от ISBN. Издаването му се прави от Народната библиотека и 

ние ще ви го осигурим безплатно.  

Печат 

Когато сме готови с всички предходни стъпки можем да преминем към втория етап от 

издаването на книгата – отпечатването. Технологиите днес позволяват отпечатване 

дори на много малки тиражи от книги (50-100 /бр.), но имайте предвид е, че малките 

тиражи се печатат на дигитални машини и цената на единичната бройка от изделието е 

по-висока в сравнение с единичната цена при отпечатаване на по-големи тиражи от 

500, 1000, 2000 бр. и повече. 

За да се формира цена за отпечатване е важно да сте наясно каква хартия бихте искали 

за тялото на книгата – мат, гланци, дебелина, и съответно за корицата (картон – каква 

дебелина; ламинат; други ефекти). Без уточняването на тези параметри не е възможно 

да се калкулира точна цена от печатницата. Ние работим с най-добрите български 

печатници – професионалисти с дългогодишен опит и модерно оборудване.  

https://www.fabrikazaknigi.bg/korektroski-uslugi
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И не на последно място, в процеса по издаване на едно печатно издание се включват и 

друг тип ангажименти: отделено време, комуникация с различни специалисти и/или 

фирми-спонсори, управление на целия проект, доставка на готовия продукт и др. Ние 

ви осигуряваме цялото ръководство на проекта по издаването на книгата и гарантираме 

за качеството й. 

 

Ако имате въпроси, моля пишете ни на нашия мейл:  

medic-print@abv.bg  

или се обадете на тел. 0887 349 501, Ивета Ковачевска. 

 

 

 

 

 

https://www.fabrikazaknigi.bg/konsultaciya-za-vashiya-proekt
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