
Утвърждавам: ………………………..………….. 
/подпис/ 

д-р Георги Текев 
Член на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ и 

Изпълнителен директор на НБУ 
 
 

ЦЕНОРАЗПИС 
ЗА УСЛУГИТЕ В ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА ЗА СТУДЕНТИ, КУРСИСТИ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Вид услуга Цена 

 
1. Библиотечни и информационни услуги 

1.1. Издаване на читателска карта 
- на курсист 
- на алумни с отдалечено ползване на бази данни 

 
5,00 лв. 

25,00 лв. / за 1 година 
1.2. Преиздаване на изгубена читателска карта 3,00 лв. 
1.3. Неустойка за забава на библиотечен документ 0,10 лв. / на ден за 1 документ  

1,00 лв. / на ден за 1 документ        от колекции 
„Единствен/последен екземпляр“, „Периодични издания“, 

„Лични библиотеки“ и „Доктор хонорис кауза“ 
1.4. Тематична библиография 2,00 лв. / за 1 база данни 
1.5. Доставка на книги и статии (България) 
 

1. Съгласно ценоразписа на  библиотеката доставчик. 
2. Такса 2,00 лв. 

3. Пощенски разходи (при поръчка от библиотека извън 
София). 

1.6. Доставка на книги и статии (Чужбина) 22,00 лв. / за 1 книга и пощенски разходи за изпращането ù 
обратно до  библиотеката доставчик 

11,00 лв. / за 1 статия 
1.7. Редакция на библиографски списък към писмена разработка (курсова 
работа, дипломна теза, статия, дисертация и др.) 

0,20 лв. / за 1 библиографско описание 
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Вид услуга Цена 

 1.8. Използване на готова тематична библиография 5,00 лв. / за 1 справка 

1.9. Анализ на цитиране 40,00 лв. / до 20 библиографски описания  
60,00 лв. / над 20 библиографски описания 

1.10. Депозит на научни издания 3,00 лв. / такса за 1 заглавие, което не е публикувано от НБУ и 
заплащане на пощенски разходи 

 
2. Технологични услуги 

2.1. Копиране/разпечатване черно-бяло формат А4 0,10 лв./ 1 стр. 

2.2. Копиране/разпечатване черно-бяло формат А3 0,20 лв./ 1 стр. 

2.3. Копиране/разпечатване цветно формат А4 1,00 лв./ 1 стр. 
2.4. Копиране/разпечатване цветно формат А3 1,50 лв./ 1 стр. 

2.5. Сканиране 0,10 лв./ 1 стр. 

2.6. Електронна доставка на статия / част от книга 2,00 лв./ за 1 документ до 10 стр. 
За всяка следваща стр. по 0,10 лв. 

2.7. Дигитализация на текст и/или изображение от библиотечни и архивни 
документи 

2,00 лв. / 1 стр. формат А4 
3,00 лв. / 1 стр. формат А3 

2.8. Заснемане на библиотечни и архивни документи с фотоапарат  

- на Център за книгата 1,50 лв. / 1 снимка 
- на потребителя 0,50 лв. / 1 снимка 
2.9. Запис върху оптичен носител на Център за                           книгата  
- CD 1,00 лв. 
- DVD 1,25 лв. 
2.10. Плотиране черно-бяло и цветно (технически чертежи, 
дизайнерски проекти, плакати и фото изображения, арт приложения) 
- хартия; паус; фотохартия; канава и др. медии 
 

Цената се изчислява автоматично от софтуер  като сума от: 
1. Цена на използваното количество хартия или др. медия 

(лв./м2) 
2. Цена на изразходваното       за дадения отпечатък мастило 

(лв./ml) 
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Вид услуга Цена 

 2.11. Книговезки услуги  
Обем до 95 стр.  
Подвързване със спирала 3,20 лв. 

Готови твърди корици (лукс) с надпис  16,00 лв. 
Готови твърди корици (лукс)  14,00 лв. 
Готови меки корици 4,30 лв. 
Подвързване с метален гребен 3,90 лв. 
 

 
Обем до 170 стр. 

 

Подвързване със спирала 3,30 лв. 

Готови твърди корици (лукс) с надпис  
17,00 лв. 

Готови твърди корици (лукс)  15,00 лв. 
Готови меки корици 4,50 лв. 
Подвързване с метален гребен 

4,70 лв. 
 

 
Обем до 225 стр. 

 

Подвързване със спирала 3,50 лв. 

Готови твърди корици (лукс) с надпис  18,00 лв. 
Готови твърди корици (лукс)  16,00 лв. 
Готови меки корици 

4,70 лв. 
2.12. Ламиниране – формат А4 0,70 лв. 
2.13. Ламиниране – формат А3 1,40 лв. 
2.14. Разпечатване на триизмерни модели Цената се изчислява автоматично от софтуер  като сума от: 

1. Цена на използваното     количество материал (лв./кг.) 
2. Цена на време за производство 1,50 лв. / час 

- с консуматив на потребителя 1,50 лв. / час 
2.15. Черно-бяла репродукция на архивен документ формат А4 0,20 лв. / 1 стр. 
2.16. Черно-бяла репродукция на архивен документ формат А3 0,40 лв. / 1 стр. 
2.17. Цветна репродукция на архивен документ  формат А4 1,00 лв. / 1 стр. 
2.18. Цветна репродукция на архивен документ формат А3 2,00 лв. / 1 стр. 

  Библиотечните и информационни услуги от т. 1.1 до т. 1.8 и 1.10 са освободени доставки по ЗДДС. 
  Библиотечни и информационни услуги т. 1.9 и всички технологични услуги по т. 2 са облагаеми услуги по ЗДДС и са с включен ДДС. 


