
ЦЕНОВА ЛИСТА
НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НА ИК УНСС от 01.01.2022 г.

Дизайн на КНИГИ

1. Дизайн на корица за книга - 30А – 150Б лв.
А/ опростен дизайн, включващ графично-цветово оформление на 
текст и изображения
Б/ сложен дизайн, включващ графично-цветово оформление на 
текст и изображения в колаж със сложни леари и ефекти за 
конкретното издание и съобразен със съдържанието на книгата.
2. Страниране на текст за книга – 1 печатна страница
- Формат 14,5 х 20,5 см  0,70 – 2,00 лв.
- Формат 17,2 х 24 см  1,20 – 2,50 лв.
- Формат 21 х 29,7 см  2,00 – 3,50 лв.
*цена на страница
Страниране на текст + илюстрации, чертежи и 
таблици за книга – 20 лв.
*цена на страница
3. Набор – 1 стандартна страница 0,65 – 1,70 лв.
4. Редактиране – 1 стандартна страница 1,10 – 2,10 лв.
5. Редактиране на чужд език – 1 стандартна страница 
6.00 – 15,00 лв.
7. Научна редакция на чужд език – 1 стандартна 
страница 10.00 – 20,00 лв.
8. Нанасяне на корекции след редактиране – 1 
стандартна страница 0,50 – 1,00 лв.
9. Коректорски преглед – 1 стандартна страница 
     0,80 – 1,80 лв.
10. Нанасяне на корекции след редактиране на чужд 
език – 1 стандартна страница  2,50 – 5,00 лв.

Дизайн на 
КАТАЛОЗИ, СПИСАНИЯ И БРОШУРИ

Дизайн на корица на каталог - 60 лв.
Предпечат и страниране на каталог - 20 лв.
*от 20 лв. на страница
Дизайн на страници от вестник/списание - 25 лв.
*цена на страница
Рекламно каре (под А6) - 30 лв.
Рекламнa страница  (А5/А4) - 60 лв.
Дизайн на меню - 30 лв.
*цена на страница

Дизайн на 
ВИЗИТКИ, ДИПЛЯНИ, ЛИСТОВКИ И ПЛАКАТИ

Дизайн на визитка - 7-20 лв
Дизайн на листовка (флаер) А6 - 10-25 лв.
Дизайн на листовка (флаер) А5 - 15-35 лв.
Дизайн на листовка (флаер) А4 - 15-45 лв.
Дизайн на листовка (флаер) А3 - 25-60 лв.
Дизайн на плакати до формат 70 x 100 см. - 80-120 лв.
В зависимост от сложността.

КОНФЕРЕНТЕН ДИЗАЙН  

Дизайн на бадж – 30 лв.  
Дизайн на сертификат – А4 формат – 50 лв.  
Дизайн на джобна програма – 130 лв.  
Дизайн на папка (обикновена) – 20 лв.  
Дизайн на папка с допълнителни елементи – 60 лв.  
Дизайн на тефтер корица + страница, А5-А4 – 50 лв.  
Дизайн на банери за интернет – 30 – 60 лв.  
Дизайн на винил – 80 – 120 лв.    
Дизайн на покана – 30 – 60 лв.

Дизайн на 
КАЛЕНДАРИ и РЕКЛАМНИ СУВЕНИРИ

Дизайн на глава за работен календар - 40 – 60 лв.
Дизайн на календар-плакат (еднолистов) до 
формат 50х70 - 120 – 180 лв.
Дизайн на джобно календарче - 25 лв.
Дизайн на билборд - 120 – 200 лв.
В зависимост от сложността.

ТАБЕЛИ, ТРАНСПЕРАНТИ (едностранно):
Дизайнерско оформление: 20 – 60 лв.
В зависимост от сложността.

Дизайн и изработка на ЛОГО
Изработка на лого - 50 – 250 лв.
В зависимост от сложността.

ОБРАБОТКА НА СНИМКИ
– до 30 снимки: 5 лв./ бр.
– над 30 снимки: 3 лв./бр.

ВЕКТОРИЗИРАНЕ НА РАСТЕРНО ЛОГО - 20 – 100 лв. 
В зависимост от сложността.

Генериране на баркод -10 лв.
*цената е за брой

СКАНИРАНЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ 
на текстови документи
сканиране и дигитализиране – 1.00 лв./стр.

ПОДГОТОВКА НА ФАЙЛОВЕ ЗА OL
- Статия – 20 лв.
- Книга – 50 лв.

Запис на CD-R и DVD – 1 брой 2,00 лв.

Поправка или допълване на съществуващи дизайни в 
зависимост от сложността – от 25лв.

РАБОТА С ДИЗАЙНЕР - 30 лв./час
Цените са без ДДС
При експресна поръчка се Добавят 30% 

ОДОБРИЛ: Директор 
            (Веселин Ангелов)


