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ABAGAR

AGATA-A PUBLISHERS

98 Nikola Gabrovski Str.
5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria
+359 626 439 36
abagar@dir.bg
www.abagar.net
ABAGAR JSC – Veliko Tarnovo is a modern
printing and Publishing House with universal
possibilities of printing and well-developed
publishing activities. The basic economic
activity is book production – soft and
hard cover, the production of magazines,
calendars, notebooks, catalogues and
advertising material. You can find our
products in Romania, Macedonia, Germany,
Czech Republic, USA. Our motto is "Striving
for perfection”. Our client is our business

15, 11th August Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 417 39 07
office@agata-a.com
www.agata-a.com
AGATA-A specializes mainly in humanities,
arts, high-quality fiction, children’s literature.
Educational programs. The AGATA-A editions
express clearly the philosophy of the
publishers: cultivating an engagement with
world’s intellectual achievements. Through
the years AGATA-A has formed a team of
excellent translators, art designers, scientific
consultants, editors and proof-readers in
colaboration with leading scholars. The

partner to whom we show respect, trust and
ethical behavior.
#Address Books/Organisers
#Architecture&Design Books #Book
Art/Artist’s Books #Calendars
#Business&Specialist Information
#Children’s Books #Cooking&Enjoyment
#Education #Fiction #Non-Fiction #HowTo&Self-Help #Religion&Spirituality #STM&
Academic Books #Self-Publishing #Tourism

„АБАГАР” АД

ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „АГАТА-А”

ул. „Никола Габровски” № 98
Велико Търново 5000, България
+359 626 439 36
abagar@dir.bg
www.abagar.net

ул. „11-и август” № 15
София 1000, България
+359 2 417 39 07
office@agata-a.com
www.agata-a.com

„Абагар” АД – Велико Търново, е
съвременен издателско-полиграфически
комплекс с универсални възможности
за производство на печатна продукция
и добре развита издателска дейност.
Основната производствена дейност е
съсредоточена в печат и изработване
на книги – мека и твърда подвързия,
списания, календари и календарбележници, тетрадки и акциденция,
каталози и рекламни материали. Книги,
печатани в „Абагар", могат да се
видят в Чехия, Румъния, Македония,
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САЩ и Германия. Девизът на фирмата е
„Стремеж към съвършенство". За нас
клиентът е деловият партньор, към
когото проявяваме уважение, доверие и
етичност.

Високостойностни издания в областта
на хуманитаристиката и изкуствата,
на художествената и документалната
проза и детска литература (преводни
и български заглавия). Образователни
програми. Издателството работи с
екип от първокласни преводачи, научни
и стилови редактори, художници и си
е извоювало определен авторитет на
книжния пазар с подбора на заглавията и
качеството на преводите. Сътрудници
и членове на редакционните колегии на
проектите му са водещи специалисти

Click on

high standards and the quality of AGATA-A
editions are already well-known to the
Bulgarian readership. Some of the editions
have won prestigious national prizes and
awards.
#Art #Architecture & Design Books
#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction

в съответните области. Носител на
престижни национални награди.

9

Members / Членове

Members / Членове

ALTERA PUBLISHING HOUSE

AMG PUBLISHING

6 Hristo Belchev Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 887 400 707
office@altera-bg.com
www.altera-bg.com

144 Pozitano Str.
1309, Sofia, Bulgaria
+359 241 823 08
office@amgbooks.bg
http://amgbooks.bg

ALTERA Publishing House was established
in 2005. Our publishing strategy is focused
mainly on presentation of Bulgarian and
world fiction. Amongst our most successful
titles are novels by John Banville, Iris
Murdoch, Philip Roth, E. L. Doctorow, Olga
Tokarczuk, Angela Carter, Jean Rhys, Don
DeLillo, Milorad Pavic, Sarah Waters, Jackie
Kay, Javier Marias, etc. The titles of Altera
have been awarded many national and
international prizes: The Annual Award for a
novel of the year - VICK; The Annual Award

for best literary translation from English
"Krustan Dyankov” (Elizabeth Kostova
Foundation); The Award of PEN Translation
Fund, etc.
#Fiction

AMG Publishing was founded in 2006.
For more than 10 years its mission is to
inspire the readers en route of their physical,
mental and spiritual development. That’s
why its slogan is "Books That Inspire”.
AMG Publishing offers both non-fiction and
fiction books in the following categories:
business, biographies/autobiographies,
popular psychology, self-help and personal
development, mysteries, fitness, healthy

ИЗДАТЕЛСТВО „АЛТЕРА”

AMG PUBLISHING

ул. „Христо Белчев” № 6
София 1000, България
+359 887 400 707
office@altera-bg.com
www.altera-bg.com

ул. „Позитано” № 144
София, 1309, България
+359 241 823 08
office@amgbooks.bg
http://amgbooks.bg

Издателство „Алтера” съществува от
2005 година. Редакционната политика е
фокусирана най-вече върху представяне
на съвременна художествена
литература – както българска, така и
световна. Сред най-успешните преводни
издания на Алтера са романи на Джон
Банвил, Айрис Мърдок, Филип Рот, Е.
Л. Доктороу, Олга Токарчук, Анджела
Картър, Джийн Рис, Дон Делило, Милорад
Павич, Хавиер Мариас, Джаки Кей, Сара
Уотърс и др. Извън основния си фокус,
Алтера издава и поетична поредица,
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както и поредица за съвременна
хуманитаристика. Изисканите издания,
високото качество на преводите и
амбициозните български заглавия,
включени в каталога, са удостоени с
редица номинации и награди.

Издателство „AMG Publishing” е
създадено през 2006 г. Вече повече
от 10 години мисията му е да
вдъхновява читателите по пътя
на тяхното физическо, ментално и
духовно развитие. Затова и слоганът
му е „Книги, които вдъхновяват".
„AMG Publishing” предлага както
нехудожествени, така и художествени
книги в следните категории:
бизнес, биографии/автобиографии,
популярна психология, самопознание
и личностно развитие, мистерии,

Click on

eating and dieting, contemporary prose
(criminal, teen, historical novels) and
proverbs and motivational stories. Most of
the titles are from foreign authors, but there
are also books by Bulgarian authors.
#Business & Specialist Information
#Children’s Books #Fiction #Non-Fiction
#How-To & Self-Help #Fitness #Diets

фитнес, здравословно хранене и диети,
съвременна проза (криминални, тийн,
исторически романи), както и притчи
и мотивиращи истории. По-голямата
част от заглавията са преводни, но има
и книги на български автори.
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ANUBIS

ARATRON PUBLISHING HOUSE

5 Nikola Tesla Str., BSR2
1574 Sofia, Bulgaria
+359 2 8061 300
ik.anubis@anubis.bg
www.anubis.bg

20 Patriarh Joan Debarski Str.
11415 Sofia, Bulgaria
+359 888 595 636
aratron@mail.bg
www.aratron.org

ANUBIS Publishing House was established
in 1990. It is a private company specialized
in publishing textbooks and teaching
materials for kindergartens and schools.
At the beginning of its existence, ANUBIS
also publishes fiction books. ANUBIS has
educational textbooks approved by the
Ministry of Education and Science for all
subjects for the primary, lower and upper
secondary education. The Publishing House
offers sets with educational materials for all
age groups of kindergartens.

From the beginning of 2018, ANUBIS is part
of the German publishing group Klett.
# Education

ARATRON Publishing House is established in
1993 in Sofia, Bulgaria. We are specialized
in publishing books on New Age, tarot,
astrology, occultism,spirituality, channeling,
angels, alternative health, reiki, feng shui,
fitness, martial arts, chi kung, taoism, yoga,
ayurveda.

ИК „АНУБИС”

ИЗДАТЕЛСТВО „АРАТРОН”

ул. „Никола Тесла” № 5, сграда BSR2, ет.4
София 1574, България
+359 2 8061 300
ik.anubis@anubis.bg
www.anubis.bg

ул. „Патриарх Йоан Дебърски” № 20
София 11415, България
+359 888 595 636
@ aratron@mail.bg
www.aratron.org

Издателска къща „Анубис” е създадена
през 1990 г. Тя е частна компания,
специализирана в издаването на
учебници и учебни помагала за детски
градини и училища. В началото на
своето съществуване ИК „Анубис”
издава и поредици в областта на
художествената литература. ИК
„Анубис” разполага с одобрени от
МОН учебници по всички предмети
за началния, прогимназиалния и
гимназиалния образователен етап.
Издателството предлага комплекти
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с познавателни книжки и за всички
възрастови групи на детските градини.
От началото на 2018 г. ИК „Анубис” е
част от германската издателска
група „Клет”.

Издателство „Аратрон” е основано
през 1993 г. в София. Нашата цел е да
представим на българските читатели
най-доброто от световните духовни
традиции и практики. Да помогнем
на търсещите в техния път за
духовно извисяване, благоденствие,
самолечение и лечение на Майката
Земя. Издателство „Аратрон” е
специализирано в издаването на книги
за Новата епоха, таро, астрология,
окултизъм, духовност, ченълинг, работа
с ангелите, холистично здраве, рейки,

Click on

#How-To & Self-Help #Non-Fiction
#Religion & Spirituality #Martial arts
#Fitness #Yoga #Ayurveda

фън шуй, ци гун, даоизъм, йога, aюрведа,
фитнес, бойни изкуства.
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ARCHIMEDES 2 PUBLISHING HOUSE

ARHONT-V

11 Poruchik Hristo Toprakchiev Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 898 670 640
arhimed_2@abv.bg
http://arhimedbg.com

P. Ju. Todorov Str., Bl. 88, Entr. 2,
1408 Sofia, Bulgaria
+359 889 232 643
arhont@inet.bg

ARCHIMEDES 2 is a Publishing House
specialized in textbooks and child`s books
with more than seventeen years attempt on
Bulgarian market.

#Education

The publishers aim is to present a choice
selection of authors, exact translations and
good design. These policies have already
attracted many of the Bulgarian readers.
ARHONT – V releases translations of
historical fiction, science fiction, fantasy, as
well as young Bulgarian writers.

„АРХИМЕД 2” ЕООД

АРХОНТ – В

ул. „Поручик Христо Топракчиев” № 11
София 1000, България
+359 898 670 640
arhimed_2@abv.bg
http://arhimedbg.com

ул. „П. Ю. Тодоров”, бл. 88, вх. 2,
София 1408, България
+359 889 232 643
arhont@inet.bg

Издателство „Архимед 2” ЕООД
е специализирано издателство в
областта на учебната литература с
повече от седемнадесет години опит на
българския пазар.

Издателят предлага добър избор от
автори, точен превод и добър дизайн.
Това привлича много от българските
читатели. „Архонт-В” издава предимно
преводна литература: исторически
ромни, фантастика, фентъзи, както и
млади български автори.
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#Calendars #Fiction
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ARTLINE STUDIOS PUBLISHING

ASENEVTSI PUBLISHING

54 Pliska Str., Lagera
1612 Sofia, Bulgaria
+359 2 411 000 2
artline@artline-comics.net
www.artline-store.net

P. O. Box 218
1618 Sofia, Bulgaria
+359 888 344 780
office@asenevtsi.com
www.asenevtsi.com

АRTLINE STUDIOS is a publisher of
contemporary literature. Most of their books
are in one of the following categories: Comic
books, Children books, Young adult, Fantasy,
Fiction, Historical novels and Horror.
ARTLINE STUDIOS Publishing has a digital
print House where it prints its books. It also
takes print orders from clients.

#Children’s Books #Comics #Fiction
#Print on Demand

ASENEVTSI Publishing House focuses on
publishing books in the following areas:
motherhood and early child education;
applied psychology; esotericism; Internet,
computer sciences and information
technologies; self-improvement and self-help
books.The Montessori series published by
ASENEVTSI are well known and appreciated
by the readers. Being written and reviewed
by established Montessori experts, they offer

АРТЛАЙН СТУДИОС ПЪБЛИШИНГ

ИЗДАТЕЛСТВО „АСЕНЕВЦИ”

ж.к. Лагера, ул. „Плиска", № 54
София 1612, България
+359 2 411 000 2
artline@artline-comics.net
www.artline-store.net

П. К. 218
София 1618, България
+359 888 344 780
office@asenevtsi.com
www.asenevtsi.com

Издателство „Артлайн Студиос”
предлага съвременна художествена
литература. Основните жанрове, в
които спадат книгите им са: комикси,
детска литература, юношеска
литература, фентъзи, фантастика,
исторически романи и ужаси.
„Артлайн Студиос Пъблишинг”
разполага с дигитална печатница, в
която се произвеждат книгите на
издателството, а също се изпълняват и
външни поръчки.

Издателство „Асеневци” издава основно
книги и в областите: за майката
и детето, приложна психология,
езотерика, компютри и интернет
и самоусъвършенстване. Книгите
по метода Монтесори издавани от
„Асеневци", написани и рецензирани от
сертифицирани Монтесори педагози, се
радват на заслужена популярност. В тях
ще намерите множество практически
съвети и широк набор от полезни
упражнения, лесни за изпълнение в
домашни условия.
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Click on

a great nubmer of practical advices, and a
variety of useful exercises and best practices
that are easy to follow. ASENEVTSI's
computer books target both beginners and
advanced computer specialists helping them
stay up-to-date with the fast developing
computer technologies.
#Art, Architecture & Design Books
#Business & Specialist Information
#Education #How-To & Self-Help #NonFiction #Religion & Spirituality #Software
Publishing

Книгите по информационни технологии
на „Асеневци” са ориентирани както към
начинаещите, така и към напредналите
потребители
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ATEA BOOKS

ATLANTIS-KL

19 Iskarsko shose Blvd., office 37
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 423 51 54
iliev@ateabooks.com
www.ateabooks.com

29 General Parensov Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 986 13 38
atlantiskl@tea.bg
www.atlantiskl.com

AТЕА BOOKS is a prosperous Bulgarian
publishing company with experience in
book marketing and many successful topics
published in Bulgaria. Some of our successful
series of books are Britannica Illustrated Science
Encyclopedia in Bulgarian, a big collection of
mythology books, World History Series, SAS
Survival Handbooks and Guides, conspiracy
books revealing the truth about hidden and
manipulated knowledge. Educational series for
children, health care, humor, professional board
games and many more.

#Business & Specialist Information
#Children’s Books#Comics #Education
#Fiction #Games (non-digital)
#How-To & Self-Help #Non-Fiction

ATLANTIS-KL publishes dictionaries,
textbooks, supplementary materials
and licensed tutorial systems for
German language teaching. It is an
official representative of the leading
German publishing Houses like Hueber,
Langenscheidt, Cornelsen etc.
The literary program includes contemporary
fiction from Germany, Austria and Switzerland
translated into Bulgarian Language.

АТЕА БУКС

АТЛАНТИС-КЛ

бул. „Искърско шосе” № 19, офис 37
София 1000, България
+359 2 423 51 54
iliev@ateabooks.com
www.ateabooks.com

ул. „Генерал Паренсов” № 29
София 1000, България
+359 2 986 13 38
atlantiskl@tea.bg
www.atlantiskl.com

Издaтeлcтвo „Aтea” пpeдлaгa жaнpoвo
paзнooбpaзиe в издaнията си. Имa
peдицa кaчecтвeни пopeдици, c кoитo
paдвa cвoитe читaтeли: „SАS Survivаl
Guidе”, включвaщa джoбни нapъчници
зa oцeлявaнe; „Kaквo cкpиxa oт нac”
paзкpивa иcтинaтa зa cкpититe и
мaнипyлиpaни знaния; „Wоrld Нistоrу
Sеriеs” застъпва историческата
тематика; „Дa пaднeш oт cтpax” е
поредица зa митoлoгични, филмoви и
фaнтacтични чyдoвищa и cъщecтвa;
„Moдepни opъжия” и „ Opъжия oт
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Втopaтa cвeтoвнa вoйнa” paдвaт
феновете нa вoeннoтo дeлo и
иcтopиятa. Oбpaзoвaтeлните cиcтeми
„Шарените кубчета” и „Maлкитe
мaтeмaтици” дaвaт възмoжнocт нa
дeцaтa бъpзo и лecнo дa се нayчaт да
четат и да броят. A зa нaй-мaлкитe са
бoгaтo илюcтpиpaнитe „Пpикaзки зa
вceки дeн”, както и много други.

#Education #Fiction

Издателството е специализирано в
областта на речниковата литература,
както и в издаването и лицензирането
на учебни системи и помагала за
изучаване на немски език. Като
официален представител на водещите
германски издателства Хубер,
Лангеншайт, Корнелзен и др. „АтлантисКЛ” предлага и внос на оригинални учебни
системи от Германия. Литературната
програма включва съвременна
немскоезична белетристика в превод на
български език.

Click on
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ATLASES PUBLISHING HOUSE

AVIS-BG

13 Yordan Stubel Str., app. 7,
1000 Sofia, Bulgaria
+359 888 643 538
office@atlasi.bg
www.atlasi.bg

Mladost - 1, bl. 22. еntr. 5
1750 Sofia, Bulgaria
+359 887 783 691; +359 887 987 131
avisbg@abv.bg
www.avisbg.com

ATLASES Publishing House is a professional
map making publishing House. Produces and
issues educational products sush as maps
and atlases.

AVIS-BG Publishing Ltd. also offers teaching
aids, children's books, puzzles, children's
educational games from cardboard,
notebooks, school boards, packaging.

#Education #Maps

#Children’s Books #Education #Games
(non-digital) #Self-Publishing

ИЗДАТЕЛСТВО „АТЛАСИ”

„АВИС-БГ” ЕООД

ул. „Йордан Стубел” № 13, ап. 7
София 1000, България
+359 888 643 538
office@atlasi.bg
www.atlasi.bg

ж.к. „Младост -1”, бл. 22, вх. 5
София 1750, България
+359 887 783 691; +359 887 987 131
avisbg@abv.bg
www.avisbg.com

Издателство „Атласи” е професионално
картографско издателство. Съставя
и издава картографски образователни
продукти.

Издателство „Авис-БГ” ЕООД предлага
и учебно-помощна литература, детски
книжки, пъзели, детски образователни
игри от картон, тефтери, учебни табла,
опаковки.
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Click on
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BARD PUBLISHERS

BGKNIGA PLC.

115-N Tsarigradsko Shosse Blvd. MHQ Office Building, 3rd Floor
1784 Sofia, Bulgaria
+359 2 943 76 59
bard@bard.bg
www.bard.bg

11 Poruchik Hristo Toprakchiev Str., floor 3, office 18
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 804 31 25
office@bgkniga.bg
www.bgkniga.bg

BARD Publishers, founded in 1992, is one of
the leading Publishing Houses in Bulgaria. Our
logo is "The books the world reads”, because
the books we publish head bestseller lists
worldwide. We publish a wide variety of genres,
ranging from fantasy and science fiction, to
thrillers, classics, popular science, spirituality
and alternative history. Currently, we have more
than 600 titles on the market, with names like
Umberto Eco, Dan Brown, E L James, Michael
Connelly, Danielle Steel, James Rollins, J. R. R.
Tolkien, George Martin, Ray Bradbury and many

BGKNIGA is leading wholesale book distributor.
With a portfolio of over 1000 different books
from a number of publishers, independent
authors and companies who has chosen to
publish a part of their marketing strategy.
Our publishing strategy contains educational
series for children, books for the young
adult readers, as well as republishing books
of beloved Bulgarian authors as Svoboda
Bachvarova.

more. Since we started, we have published
more than 2000 titles.
#Fiction #How-To & Self-Help #Non-Fiction
#Religion & Spirituality

"Fabrika za knigi” is our platform for selfpublishing authors, offering services for
independent artists.
# Miscellaneous # Self-Publishing

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „БАРД”

„БГКНИГА” ЕАД

бул. „Цариградско шосе” 115-Н, вх. MHQ, ет. 3
София 1784, България
+359 2 943 76 59
bard@bard.bg
www.bard.bg

ул. „пор. Христо Топракчиев” № 11, ет. 3, офис 18
София 1000, България
+359 2 804 31 25
office@bgkniga.bg
www.bgkniga.bg

Издателство „Бард” e основано
през 1992 г. и е едно от водещите
издателства в България. Неслучайно
нашето лого е „Книгите, които чете
светът”. Заглавията, които излизат
под логото „Бард” оглавяват не само
родните, но и световните читателски
класации. Богатата ни жанрова палитра
включва: фантастика, фентъзи,
трилъри, научнопопулярна литература,
световна класика, мистика и езотерика.
В момента издателството разполага с
над 600 актуални заглавия от автори
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като Умберто Еко, Дан Браун, Е Л
Джеймс, Майкъл Конъли, Даниел Стийл,
Джеймс Ролинс, Дж. Р. Р. Толкин, Джордж
Мартин, Рей Бредбъри и др., а броят на
всички наши заглавия надхвърля 2000.

„БГкнига” е водещ дистрибутор на
книги в страната. В портфолиото на
фирмата има близо 1000 заглавия от
различни издателства, независими
автори, както фирми, избрали
книгата като медия за своите
маркетингови стратегии.
Основни линии в издателската
програма на „БГкнига” са
образователната двуезична
поредица за деца „Съкровищата на
България", продуцирането на книги за
съвременните млади читатели, както и

Click on

преиздването на любими за поколенията
автори като Свобода Бъчварова.
„Фабрика за книги” е платформата на
„БГкнига” за самопубликуващи се автори,
която предлага професионални услуги
от целия издателски и книготърговски
цикъл за независимите творци.
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BG UCHEBNIK

BIT I TECHNIKA LTD

152 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.
1582 Sofia, Bulgaria
+359 877 177 387
press@bguchebnik.com
www.bguchebnik.com

101 Kapp. Raicho Nikolov Str.
9009 Varna, Bulgaria
+359 88 850 2278
office@bititechnika.com
www.bititechnika.com

BG UCHEBNIK is a company working in two
main activities: trade with textbooks, school
books and school supplies and publishing. The
business activity dates back to the company's
creation in 2010. It is divided into two directions:
sales in shops in Sofia and online sales through
the site bguchebnik.com. The assortment
encompasses a wide range of educational
editions and tools for children and students. The
Publishing House was created in 2014, and to
date, dozens of titles have been published with
its logo: textbooks and teaching aids, reference

books, science books. The publishing policy is
mainly focused on the Bulgarian language and
Bulgarian history, but the publishing catalog also
contains mathematical and literary publications.

Publishing House BIT I TECHNIKA Ltd is
specialized in publishing and distributing
printed and electronic educational products
for schools and kindergartens.

#Education #Non-Fiction

#Education

БГ УЧЕБНИК

“БИТ И ТЕХНИКА” ООД

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 152
София 1582, България
+359 877 177 387
press@bguchebnik.com
www.bguchebnik.com

ул. „Кап. Райчо Николов” № 101
Варна 9009, България
+359 88 850 2278
office@bititechnika.com
www.bititechnika.com

„БГ Учебник” е компания, работеща в две
основни дейности: търговия с учебници,
учебна литература и ученически пособия
и издателска дейност. Търговската
дейност датира от създаването на
компанията през 2010 г. Разделена е в
две направления: продажби в търговски
обекти в София и онлайн продажби чрез
сайта bguchebnik.com. Асортиментът
обхваща широка гама от учебни издания
и пособия за деца, ученици и студенти.
Издателството е създадено през
2014 г., а до момента с логото му са
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излезли десетки заглавия: учебници
и учебни помагала, справочници,
научнопопулярни книги. Издателската
политика е насочена главно в сферата на
българския език и българската история,
но в каталога на издателството има и
математически и литературни издания.

Издателство „Бит и техника” е
специализирано в издаването и
разпространението на печатни и
електронни образователни продукти за
училищата и детските градини.

Click on
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BOOKOHOLIC LTD

BULVEST 2000

Lagera, bl. 36, app. 92
1612 Sofia, Bulgaria
+359 899 976 752
sales@bookoholic.net
www.bookoholic.net

5 Nikola Tesla Str., BSR2, fl. 4
1574 Sofia, Bulgaria
+359 2 806 13 00
administration@bulvest2000.com
www.bulvest.com

BOOKOHOLIC Ltd - Import and Wholesale of
English, German, French, Spanish and
Bulgarian books.

BULVEST 2000 was founded in 1990 as one
of the first private Publishing Houses for
textbooks since the 1989 political changes.
For years of its existence, BULVEST 2000
has established itself as one of the leading
publishers in Bulgaria for textbooks materials
for 1 to 12 grades, e.g. for kindergartens.
The Publishing House also publishes
methodological literature for teachers and
develops electronic educational products. All

#Calendars #Business & Specialist
Information #Children’s Books #Comics
#Fiction #Games (non-digital) #How-To &
Self-Help #Maps #Music Publishing #NonFiction #STM & Academic Books #Tourism
#Manga

„БУКОХОЛИК” ЕООД

ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000”

ж. к. „Лагера”, бл. 36, ап. 92
София 1612, България
+359 899 976 752
sales@bookoholic.net
www.bookoholic.net

ул. „Никола Тесла” № 5, BSR2, ет. 4
София 1574, България
+359 2 806 13 00
administration@bulvest2000.com
www.bulvest.com

„Букохолик” ЕООД е вносител и търговец
на едро и дребно на книги на английски,
немски, френски, испански и
български език.

Издателство „Булвест 2000” е основано
през 1990 г. като едно от първите
частни издателства за учебници в
страната след промените през 1989 г.
За годините на своето съществуване
„Булвест 2000” се е утвърдило като
едно от водещите издателства в
България за учебници и учебни помагала
от 1. до 12. клас, в т.ч. и за детските
градини. Издателството публикува и
методическа литература за учители и
развива електронните образователни
продукти. Всички негови издания са
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Click on

its editions are approved by the Ministry of
Education and Science. Since the beginning
of 2018, Bulvest 2000 has been part of the
German publishing group Klett.
#Education

одобрени от Министерството на
образованието и науката. От началото
на 2018 г. „Булвест 2000” е част от
германската издателска група „Клет".
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BYALO BRATSTVO PUBLISHERS

CLEVER BOOK LTD

2 Gen. Shteriu Atanasov Str.
1111 Sofia, Bulgaria
+359 89 784 7647
sales@bialobratstvo.info
www.bialobratstvo.info

Jk. Mladost, bl. 107, app. 18
1797 Sofia, Bulgaria
+359 887 206 150
office@cleverbook.net
www.cleverbook.net

BYALO BRATSTVO Publishing House was
founded in 1992 by Spiritual Society Bialo
Bratstvo. It inherits the publishing activity of the
followers of Peter Deunov - Beinsa Duno (18641944) from 1912 to 1948. The main goal of the
Publishing House is presenting and spreading
the Words and the music of Peter Deunov in
Bulgarian and foreign languages. Republishing
the authentic lectures of The Master, publishing
new books with his Words saved on shorthand
recordings, samples from different lectures

combined by theme; memories and creativity of
his followers.
#Religion & Spirituality

Publishing House CLEVER BOOK was
created in 2010 with plenty of courage and
lots of love. What teacher say: concentration,
fine motor skills, reading and math… Your
kid, on the other hand, wants to play and
explore the world around. We offer cards
and playbooks, which tell wonderful and
funny stories – they invite your child to take
part in adventures and at the same time help
develop the mind, while enchanting the heart.

ИЗДАТЕЛСТВО „БЯЛО БРАТСТВО”

„КЛЕВЪР БУК” ООД

ул. „Ген. Щерю Атанасов ” № 2
София 1111, България
+359 89 784 7647
sales@bialobratstvo.info
www.bialobratstvo.info

ж. к. „Младост” № 1, бл. 107, ап. 18
София 1797, България
+359 887 206 150
office@cleverbook.net
www.cleverbook.net

Издателство „Бяло Братство” е
създадено през 1992 г. от Духовно
общество Бяло Братство и е наследник
на издателската му дейност от
1912 до 1948 г. Основната дейност
на издателството е подготовка
и разпространение на Словото и
музиката на Учителя Петър Дънов Беинса Дуно (1864-1944 г.) на български
и чужди езици. Преиздава лекциите
на Учителя, отпечатани до 1948 г., в
които е съхранена автентичността
на оригиналния текст; публикува

28

нови книги със Словото по съхранени
стенографски записки; издава също
тематични сборници с извадки; спомени
и творчество на негови последователи.

#Children’s Books

Издателство „Клевър бук” е създадено
през 2010 г. с много смелост и любов.
От учителите чувате: концентрация,
фина моторика, четене, смятане… А
детето ви иска да играе и да изследва
света около себе си. Ние ви предлагаме
карти и книжки, които разказват
прекрасни и смешни истории, които
канят детето ви да участва в
приключенията и едновременно с това
развиват ума и завладяват сърцето му.

Click on
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CLUB 8 LTD

COLIBRI PUBLISHERS

1-3 Cherni vrah Blvd. fl.4, app.7
1000 Sofia, Bulgaria
+359 963 28 96
office@ossem.eu
www.spisanie8.bg

36 Ivan Vazov Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 887 72 69 52
jwagenstein@colibri.bg
www.colibri.bg

MAGAZINE 8 is the first Bulgarian popular
science magazine - a worthy successor of
Cosmos Magazine – one of the most favorite
Bulgarian magazines through generations of
readers, that was being published since 1962
by the end of the nineties. MAGAZINE 8 came
out on the market in December 2008 with 6000
copies. Presently it is sold in 17 000 which
continuously grow. MAGAZINE 8 presents
extensive information on science, art, travelling,
ecology, healthy living, ancient history and

enigmas mixed with personality and love. We
publish a lot of books in this area of knowledge.
#Fiction #Religion & Spirituality#Tourism

COLIBRI has an exclusively rich portfolio. It
includes over 1500 titles by world famous
authors such as James Joyce, Vladimir
Nabokov, Milan Kundera, Isabel Allende,
Jorge Amado, Simone de Beauvoir, Kurt
Vonnegut, Francoise Dolto, Marghuerite
Duras, Italo Calvino, Truman Capote, Harlan
Coben, Douglas Kennedy, Dean Koontz,
Magda Szabó, Stieg Larsson, Mario Vargas
Llosa, Jorge Luis Borges, Ian McEwan, John

КЛУБ 8 OOД / СПИСАНИЕ 8

„КОЛИБРИ” ООД

бул. „Черни връх” № 1-3, ет. 4, ап. 7
София 1000, България
+359 963 28 96
office@ossem.eu
www.spisanie8.bg

ул. „Иван Вазов” № 36
София 1000, България
+359 887 72 69 52
jwagenstein@colibri.bg
www.colibri.bg

„Списание 8” е първото българско
научнопопулярно списание, което
продължава духа и традициите на
любимото на поколения българи сп.
„Космос”, излизало от 1962 г. до
90-те години на ХХ в. „Списание 8”
стартира през декември 2008 г. с
тираж 6000 броя. Понастоящем той е
17 000 и постоянно расте. „Списание
8” предоставя популярна и задълбочена
информация за наука, изкуство,
екология, здравословен начин на живот,
пътешествия, древна история и
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загадки, поднесена лично и с много
любов. С тези области на познанието
са свързани и многобройните ни книжни
издания.

В каталога си „Колибри” има над 1500
четива. Там фигурират едни от
най-бляскавите имена в световната
белетристика като Джеймс Джойс,
Владимир Набоков, Вирджиния Улф,
Исабел Алиенде, Жоржи Амаду, Симон дьо
Бовоар, Ръдиард Киплинг, Кърт Вонегът,
Ървин Ялом, Франсоаз Долто, Зигмунд
Фройд, Марио Варгас Льоса, Итало
Калвино, Труман Капоти, Милан Кундера,
Xорхе Луис Борхес, Жозе Сарамаго,
Иън Макюън, Харуки Мураками, Амели
Нотомб, Пол Остър, Томас Пинчън,

Click on

Banville, Haruki Murakami, Amélie Nothomb,
Paul Auster, Milorad Pavić, James Patterson,
Philip Roth, Salman Rushdie, John Steinbeck,
Virginia Woolf, J.K. Rowling, Thomas
Pynchon, Siri Hustvedt, Jonathan Franzen, W.
G. Sebald and many others.
#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction

Мартин Еймис, Джеймс, Филип Рот,
Дж. К. Роулинг, Салман Рушди, Джон
Стайнбек, Джералд Даръл, Джонатан
Франзен, Джон Банвил, В. Г. Зебалд,
Магда Сабо, Милорад Павич, Хавиер
Мариас и много други.
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COMMUNITAS FOUNDATION

CIELA NORMA AD

22 Patriarh Evtimii Blvd.,
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 981 05 55
comunitas@abv.bg
www.communitas-bg.org

9 Vladimir Vazov Blvd.
1510 Sofia, Bulgaria
+359 2 903 01 00
m.alexandrov@ciela.com
www.ciela.bg

A significant part of the COMMUNITAS
Foundation publishing activities is focused
on the works of some of the most prominent
Christian thinkers. In these lines is also the
publishing of the "Christianity and Culture”
magazine, which first issue dates back in
2002. Another priority of the print program of
COMMUNITAS is on valuable studies in the
field of human science. COMMUNITAS has
published a number of fiction and nonfiction of
Bulgarian and foreign writers who depict in a

profound and analytical manner the
totalitarian past.
#Non-Fiction #Religion & Spirituality

We started out 27 years ago as a small
publishing House for legal literature, but
gradually we spread across genres.We
publish well-known names, such as Stephen
King, George R. R. Martin, Stephenie Meyer,
J. R. R. Tolkien, etc.; and we are constantly
on the lookout for exciting new names in
literature.We are the publishers of Fredrik
Backman, Victoria Aveyard, Pierce Brown
and Claire McIntosh, whose potential we

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС”

„СИЕЛА НОРМА” АД

бул. „Патриарх Евтимий” № 22
София 1000, България
+359 2 981 05 55
comunitas@abv.bg
www.communitas-bg.org

бул. „Владимир Вазов” № 9
София 1510, България
+359 2 903 01 00
m.alexandrov@ciela.com
www.ciela.bg

Голяма част от издателската
дейност на Фондация „Комунитас” е
ориентирана към публикуването на
произведения от най-изтъкнатите
християнски мислители. Част от тази
програма е издаването на списание
„Християнство и култура", чието начало
е поставено през 2002 г. Важен акцент в
издателската програма е публикуването
на стойностни научни изследвания
в областта на хуманитаристиката.
Реализирани са издания на
публицистични и художествени
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произведения от български и чужди
автори, представящи задълбочен и
аналитичен прочит на тоталитарното
минало.

Създадено преди 27 години като
издател на наръчници и монографии
в областта на правото, към днешна
дата в портфолиото на издателство
„Сиела” има над 3000 специализирани
и популярни заглавия, сред които се
нареждат най-изтъкнатите имена в
световната литература – Силвия Плат,
Рей Бредбъри, Дж. Р. Р. Толкин, Джордж
Р.Р. Мартин, Фредрик Бакман, Келър
Макинтош, Стефани Майър, Стивън
Кинг, Никос Казандзакис, Джеймс Клавел,
Ерих Мария Ремарк и много други. На

Click on

recognized early on.We also aim to reintroduce
classics to new generations of readers, for
example Irwin Shaw, James Clavell, Nikos
Kazantzakis, and Erich Maria Remarque. The
Bulgarian book market is a small one, but it
is very vibrant. Through our strong portfolio,
close connection to our readers and our own
bookstore chain we can proudly say that we
are making the most of it.
#Business & Specialist Information
#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Fiction #How-To & Self-Help #Music
Publishing #Non-Fiction #Tourism

родна почва с логото на „Сиела” излизат
книги както от утвърдили се имена –
Теодора Димова, Захари Карабашлиев,
Алек Попов, Момчил Николов, Виктор
Пасков, Михаил Вешим и др., така и от
на дебютанти, които бързо печелят
сърцата на четящия човек у нас.
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DAMYAN YAKOV PUBLISHERS LTD

DUO DESIGN LTD

19 Iskarsko shose Blvd.
1528 Sofia, Bulgaria
+359 888 813 352
damyanyakov@gmail.com
www.damyanyakov.com

11 Poruchik Hristo Toprakchiev Str.
1528 Sofia, Bulgaria
+359 888 370 988
office@duo-design.com
www.duo-design.com

DAMYAN YAKOV Publishers Ltd was established
in 1992. It is a member of Bulgarian Book
Association and Mr. Yakov himself has
been President and Member of the Board of
Directors of BBA for several years. More than
800 new book titles and a great number of
re-editions have been published under the
trade mark of DAMYAN YAKOV Publishers.
The main interests of the publishing House
are settled in the following fields: • Children
books from Bulgarian and foreign authors; •

Illustrated books for children; • School textbook
appliances; • Poetry; • Classic Literature and
Modern Fiction; • Popular Philosophy and
Psychology.
#Book Art/Artist’s Books #Children’s Books
#Comics#Education #Fiction #Non-Fiction
#STM & Academic Books

DUO DESIGN has been created by friends
of the book for friends of the book. With
the only aim to harmonize sounds, rhymes,
word order immersed in the topping of
exiting graphical layout with a touch of skillful
prepress. Without limiting itself in the menu
of various plots DUO DESIGN strives to have
its own flavor.

ИЗДАТЕЛСТВО „ДАМЯН ЯКОВ” ЕООД

“ДУО ДИЗАЙН” ООД

бул. „Искърско шосе” № 19
София 1528, България
+359 888 813 352
damyanyakov@gmail.com
www.damyanyakov.com

ул. „Поручик Христо Топракчиев” № 11
София 1528, България
+359 888 370 988
office@duo-design.com
www.duo-design.com

Издателство „Дамян Яков” ЕООД е
основано през 1992 г. Издателството
е член на Асоциация „Българска
книга". Няколко мандата г-н Яков е
бил председател и член на УС на АБК.
С фирмения знак на „Дамян Яков"
са публикувани повече от 800 нови
заглавия. Основните тематични
направления, в които са насочени
интересите на издателството са: •
Книги за деца от български и чужди
автори; • Илюстровани издания за
деца; • Учебно-помощна литература;
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• Поезия; • Класическа литература
и съвременна проза; • Популярна
философия и психология.

#Art, Architecture & Design Books
#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction #Print on Demand
#Self-Publishing

Компанията „Дуо Дизайн” е създадена
от приятели на книгата за приятели
на книгата. С единствената цел да
хармонира звуци, рими, словоред,
потопени в топинг от вълнуващо
графично оформление с нотки на
изкусен педпечат. Без да се ограничава
в менюто на разнообразните сюжети
„Дуо Дизайн” се стреми да бъде с вкус на
собствен аромат.

Click on
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EDNOROG PUBLISHING HOUSE

EDUCATIONAL CENTRE

12 Sv. sv. Kiril i Metodii Str.
1202 Sofia, Bulgaria
+359 2 980 13 78
office@ednorog.com
www.ednorog.com

140 G. S. Rakovski Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 980 90 33
office@educationalcentre.bg
www.educationalcentre.bg

Founded in 1997, EDNOROG Publishing House
has the aim to present books of quality and titles
by eminent representatives of different genres
and trends in contemporary literature. Some
of the most distinguished authors, published
in Bulgarian by EDNOROG, are the Nobel
laureate Orhan Pamuk, Hilary Mantel, the first
woman twice awarded with the Booker prize,
Dona Tartt, winner of the 2014 Pulitzer prize for
fiction; as well as some of the greatest names in
contemporary Scottish literature – Alasdair Gray,

Michel Faber, Val McDermid, Alexander McCall
Smith; universally popular and beloved authors
like Arturo Perez-Reverte and Boris Akunin.
#Non-Fiction

Mostly School textbooks and Medical books.
#Art #Architecture & Design Books
#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction #STM & Academic Books

ИЗДАТЕЛСТВО „ЕДНОРОГ”

ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР

ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 12
София 1202, България
+359 2 980 13 78
office@ednorog.com
www.ednorog.com

ул. „Г. С. Раковски” № 140
София 1000, България
+359 2 980 90 33
office@educationalcentre.bg
www.educationalcentre.bg

Основано през 1997 г., издателство
„Еднорог” се ориентира към издаването
на качествена преводна литература,
която включва водещи представители
на различни литературни течения и
жанрове от различни националности.
Сред най-популярните издавани от
„Еднорог” автори са Нобеловият
лауреат Орхан Памук, двукратната
носителка на престижната награда
„Букър” Хилари Мантел, носителката на
„Пулицър” за художествена литература
за 2014 г. Дона Тарт. Издателство
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„Еднорог” представя на българската
публика и някои от най-големите
имена на съвременната шотландска
литература – сред тях Алистър
Грей, Мишел Фейбър, Вал Макдърмид,
Алегзандър Маккол Смит.

Основно учебници за средни и основни
училища и медицински книги.

Click on
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EGMONT PUBLISHING - BULGARIA

EMAS

9 Fridtjof Nansen Str. fl. 4
1142 Sofia, Bulgaria
+359 2 988 01 20
mail@egmontbulgaria.com
egmontbulgaria.com

39 Tzar Assen Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 887 473 916
emas_vassilka@yahoo.com
www.emasbooks.com

EGMONT PUBLISHING Bulgaria is a leading
publisher of books and magazines, part of
the Scandinavian media group Egmont. It is
publisher of established authors such as Elif
Shafak, J. K. Rowling, Rick Riordan, John Green
and Sarah J. Maas. Disney, Mattel and National
Geographic are among its main partners. As
a foundation, EGMONT donates over EUR 13
million a year to provide a better life for children
and adolescents.

#Children’s Books #Comics #Fiction
#Games (non-digital) #Non-Fiction

ЕMAS Publishing has been founded in 1992
and started off with releasing children’s
books. The company has kept their focus
on young readers ever since, and more
specifically on books of merit that could help
in forming taste in good writing. In addition to
that EMAS’s catalogue is varied and includes
titles within various genres and for every age
– Nordic crime novels, women’s historical
fiction, young adult literature, popular

„ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ЕМАС

ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ет. 4
София 1142, България
+359 2 988 01 20
mail@egmontbulgaria.com
www.egmontbulgaria.com

ул. „Цар Асен” № 39
София 1000, България
+359 887 473 916
emas_vassilka@yahoo.com
www.emasbooks.com

„Егмонт” е водещо издателство за
книги и списания, част от скандинавска
медийна група Egmont. Издател е на
утвърдени автори като Елиф Шафак,
Дж. К. Роулинг, Рик Риърдън, Джон
Грийн и Сара Дж. Маас. Disney, Mattel и
National Geographic са сред основните му
партньори. „Egmont” е фондация, която
дарява над 13 млн. евро годишно за подобър живот на деца и младежи.

Издателство „Емас” е основано през
1992 г. и започва дейността си с
издаване на детски книги. Оттогава
запазва фокуса върху младите читатели,
с поглед най-вече към качествените
романи, които помагат за формирането
на вкуса към доброто писане. И все
пак в каталога на издателството
присъстват заглавия в разнообразни
жанрове за всяка възраст –
криминални романи от Скандинавието,
исторически романи, популярна
психология, справочници. Изданията
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Click on

psychology, non-fiction, dictionaries. For their
work EMAS has received multiple times the
most prestigious awards in the country.
#Children’s Books #Fiction #Miscellaneous

на „Емас” са удостоявани два пъти с
първата награда „Бронзов лъв” за найдобър издателски проект, два пъти с
втора награда „Бронзов лъв” и два пъти
с диплом от Националната награда „Хр.
Г. Данов”.
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ЕNIOVCHE PUBLISHING HOUSE

ENTHUSIAST PUBLISHING HOUSE

Krasna polyana, bl 241, entr.A, app.2
1330 Sofia, Bulgaria
+359 888 351 802
eniovche@mail.bg
www.eniovche.com

20 Krakra Str, fl.1, app.6
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 943 87 16
office@enthusiast.bg
www.enthusiast.bg

ENIOVCHE Publishing House was established
in 1994 for the most up-to-date issues –
fruit picking, vegetable gardening, livestock,
cultivated cereals and beekeeping. Our
Publishers are the most prominent scientists
in agriculture and also the best practitioners in
this field.
#Agriculture #Biodiversity #Beekeeping

We focus on getting the most out of each
book through detailed attention to every
stage of the process, from editorial to design,
the marketing and publicity campaigns and
the retail strategy. We do this quite simply
because all of us here at ENTHUSIAST love
books and love publishing and want to do
our very best in this exciting process. Our
aim is to offer our readers an enticing mixture
of fiction and non-fiction – contemporary

ИЗДАТЕЛСВО „ЕНЬОВЧЕ”

ИЗДАТЕЛСТВО „ЕНТУСИАСТ”

кв. „Красна поляна” бл.241, вх. А ап. 2
София 1330, България
+359 888 351 802
eniovche@mail.bg
www.eniovche.com

ул. „Кракра” № 20, ет. 1, ап. 6
София 1000, България
+359 2 943 87 16
office@enthusiast.bg
www.enthusiast.bg

Издателство „Еньовче” е създадено през
1994 г. за най- актуалните проблеми в
овощарство, зеленчукопроизводство,
животновъдство, зърнопроизводство и
пчеларство. Автори на издателството
са най-изтъкнатите научни работници
в агроземеделието и също така найдобрите практици от своята област.

Нашата цел е да извлечем най-доброто
от всяка книга, затова обръщаме
необходимото внимание на всеки етап
от процеса – от подбора на заглавия
и редакционната работа до дизайна,
маркетинга, рекламните кампании и
търговските стратегии. Правим това,
защото всички ние от „Ентусиаст”
обичаме книгите и искаме да дадем найдоброто от себе си в този вълнуващ
процес. Предлагаме на читателите
подбрани творби на световноизвестни
писатели, съвременна художествена
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Click on

fiction (including debut novelists), crime
fiction, high quality literature in translation,
children`s literature, non-fiction works
focusing on popular culture and popular
science. We believe that together we will be
successful in fulfilling the aims of publishing
and booktrading, as well as in stimulating
reading in Bulgaria.
#Children’s Books #Fiction #How-To &
Self-Help #Non-Fiction

литература, криминални и исторически
романи, детски и учебни книги, популярна
култура и научнопопулярни издания. И не
на последно място – книги от известни
български автори. Вярваме, че заедно
ще работим успешно за развитието на
книгоиздаването и книготърговията,
както и за насърчаване на четенето в
България.
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ERA PUBLISHERS

ERGON PUBLISHING LTD

187 G. S. Rakovski Str.
1142 Sofia, Bulgaria
+359 878 933 735
era@erabooks.net
www.erabooks.net

jk. Druzhba 2, bl. 408, entr. A
1582 Sofia, Bulgaria
+359 887 983 045
koala.ergon@gmail.com
www.ergonbooks.com

ERA is a private company founded in 1996
and has made its name as one of the
biggest Bulgarian publishing companies of
fiction and non-fiction. Its portfolio includes
mainly translation works bу well-known and
acknowledged authors from Great Britain, Italy,
France, Spain, Sweden, USA and Russia. Fоr
22 years ERA has created and successfully
established on the market six fiction series. So
far ERA has published brilliantly written works
by renowned authors such as John Updike,

Jack Kerouac, Kurt Vonnegut, Irving Stone, Irwin
Shaw, Charles Dickens, Agatha Christie, Michael
Ondaatje, Roslund & Hellstroem, Oriana Fallaci,
Roberto Saviano, Jeffrey Deaver, Nicholas
Sparks.
#Fiction #Non-Fiction

ERGON Publishing specializes in translated
foreign literature. Our published works are
among the very best in their genres: thrillers
by R. Ludlum, S. Sheldon, M. Crichton;
romantic suspense by S. Brown, L. Kleypas,
J. A. Krenz, and etc. Our books on popular
psychology, business, and health (T. Reyman,
Robert Shemin, d-r L.K. Lowenberg etc.) are
also a consistent success. For teenagers,
we have already offered the world-famous

ИЗДАТЕЛСТВО „ЕРА”

ИЗДАТЕЛСТВО „ЕРГОН”

ул. „Г. С. Раковски” № 187
София 1142, България
+359 878 933 735
era@erabooks.net
www.erabooks.net

ж. к. „Дружба” 2, бл. 408, вх. А
София 1582, България
+359 887 983 045
koala.ergon@gmail.com
www.ergonbooks.com

Издателство „Ера” е основано през 1996
година. Оттогава работи активно и
е добре познато на българския книжен
пазар. Издателството създаде и
разви няколко серии, обхващащи
различни жанрове в художествената
и нехудожествената литература.
Издателският ни план включва предимно
превод от добре познати и признати
автори от Великобритания, Италия,
Франция, Испания, Швеция, САЩ и Русия.
Досега „Ера” е публикувала блестящи
произведения на известни автори
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като Джон Ъпдайк, Джак Круак, Кърт
Вонегът, Ървинг Стоун, Ъруин Шоу,
Чарлс Дикенс, Агата Кристи, Майкъл
Ондатджи, Рослунд и Хелстром, Ориана
Фалачи, Роберто Савиано.

Издателство „Ергон” е специализирано
за преводна литература. Публикуваните
от нас творби са сред най-добрите
в своя жанр: трилъри от Р. Лъдлъм,
С. Шелдън, М. Крайтън; романтичен
съспенс от Сандра Браун, Лайза
Клейпас, Дж.А. Кренц и др. Книгите ни
за популярна психология, бизнес, здраве,
също се радват на постоянен успех (Т.
Рейман, Р. Шемин, Л.К. Лоуенбърг и др.).
За тийнейджърите вече представихме
световно известните серии на Сара
Шепард „Малки сладки лъжкини” и „Игра

Click on

Pretty Little Liars series, along with the Lying
Games series by S. Shepard and a fantasy
series by Gillian Phillip and Becca Fitzpatrick.
For children we have selected dozens of
brilliant works by the best contemporary
European writers: Cesar Mallorqui, Guus
Kujier, Maja von Vogel, and many others.
#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Fiction #How-To & Self-Help #Non-Fiction

на лъжи", фентъзи сериите на Джилиан
Филип и Бека Фицпатрик. За децата
подбрахме десетки блестящи творби
от най-добрите съвременни европейски
писатели: Сесар Майорки, Хюс Кайер,
Мая фон Фогел и много други.
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EROVE PUBLISHING HOUSE

FAMA PUBLISHERS

54 G. M. Dimitrov Blvd.
1125 Sofia, Bulgaria
+359 988 722 902
publisher@erove.eu
www.erove.eu

11 Slaveikov Sqr.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 418 41 34
famapublishers@abv.bg
www.famapublishers.com

EROVE is a small family Bulgarian publishing
house founded in 2015. The main subject of
the published books is cultural anthropology,
divided into the following series – Cabinet
of curiosities – a collection of books with
strange cultural practices and phenomena;
classical ethnographic studies such as the
books of Margaret Mead; mythology series,
in which we published „Mythical songs.
Bulgarian folk art” – an experimental project
of two Bulgarian contemporary artists who

illustrated ten Bulgarian songs and interpreted
mythical creatures. The word “erove” means the
common name of two specific cyrillic letter –
big and small er.
#Book Art/Artist’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction

FAMA is an independent publishing house founded
in 1992 by Maria Koeva and Igor Shemtov. Its
name is associated with high literary fiction, meant
mostly for connoisseurs of both ancient and
modern classics and key authors of world letters,
as well as contemporary writers. FAMA has both
Bulgarian and foreign authors on its production
list, writers working in all genres. Among the
authors published by FAMA are James Joyce,
Samuel Beckett, Albert Camus, George Orwell,
Mikhail Bulgakov, Evelyn Waugh, Jean-Paul Sartre,

ИЗДАТЕЛСТВО „ЕРОВЕ”

ФАМА

бул. „Г. М. Димитров” № 54
София 1125, България
+359 988 722 902
publisher@erove.eu
www.erove.eu

пл. „Славейков” № 11
София 1000, България
+359 2 418 41 34
famapublishers@abv.bg
www.famapublishers.com

Ерове е малко семейно издателство
основано през 2015 г. Общото в
публикуваните книги е културната
антропология, която е представена чрез
сериите – „Cabinet of curiosities”, където
събираме книги за странни културни
практики и явления; „Класически
етнографски изследвания” като книгите
на Маргарет Мийд върху възпитанието
и пола; както и серия „Митология”, в
която публикувахме „Митически песни.
Българско народно творчество” –
експериментален проект на двама
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български съвременни артисти, които
илюстрираха и интерпретираха десет
народни песни за змейове и самодиви.
Думата „ерове” е общото название на
две от най-характерните и специфични
букви в нашата азбука – голям и
малък ер.

Издателство „Фама” е основано през
1992 година от Мария Коева и Игор
Шемтов. Името му се свързва с високата
литература за ценители, с класиката –
традиционна и модерна, с автори-жалони
в световната книжнина, както и със
стойностни съвременни автори. „Фама”
представя български и преводни творби от
всички жанрове. Сред авторите, издавани
от „Фама” са Джеймс Джойс, Самюъл
Бекет, Албер Камю, Джордж Оруел, Михаил
Булгаков, Ивлин Уо, Жан-Пол Сартр, Симон
дьо Бовоар, Гор Видал, Борис Виан, Йожен
Йонеско, Оскар Уайлд, Чарлс Буковски,
Владимир Набоков, Норман Мейлър, Хенри
Милър, Франц Кафка, Греъм Грийн, Реймон

Click on

Simone de Beauvoir, Gore Vidal, Boris Vian, Eugene
Ionesco, Oscar Wilde, Charles Bukowski, Vladimir
Nabokov, Norman Mailer, Henry Miller, Franz Kafka,
Graham Greene, Raymond Queneau, Jorge Luis
Borges, Thomas De Quincey, Andre Malraux,
Alberto Moravia, Camillo Jose Cela, Paul Theroux,
Martin Amis, Max Frisch, W. Somerset Maugham,
F. Scott Fitzgerald, Jean Cocteau, Andre Breton,
Guillaume Apollinaire, William Burroughs, Henry
James, etc. FAMA production list is organized
in several series – Classics, Golden Classics,
Hexagon – modern classics, Laurels – aphorisms
by the greatest thinkers of humanity, Poetry, New
Bulgarian Fiction. The FAMA catalogue comprises
more than 500 titles.
#Fiction #Miscellaneous #Non-Fiction

Кьоно, Хорхе Луис Борхес, Томас Де Куинси,
Андре Малро, Алберто Моравия, Камило Хосе
Села, Пол Теру, Мартин Еймис, Макс Фриш, У.
Съмърсет Моъм, Ф. Скот Фицджералд, Жан
Кокто, Андре Бретон, Гийом Аполинер, Уилям
Бъроуз, Хенри Джеймс и др. Изданията на
„Фама” са организирани в няколко поредици –
“Класика”, “Златна класика”, “Хексагон” – за
модерна класика, “Лаври” – афоризми от
велики мислители, “Поезия”, “Нова българска
проза”. Каталогът на „Фама”
наброява над 500 заглавия.
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FIUT PUBLISHING

GЕIA LIBRIS

7 Iskarsko shose Blvd., Business center "Europe",
bldg. 6, fl. 4, 1528 Sofia, Bulgaria
+359 2 808 85 90
izdatelstvo@fiut.bg
www.fiut.bg

16-B Knyaz Aleksandar I Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 986 31 71; +359 896 70 72 73
book@gealibris.com
www.gealibris.com

FIUT Publishing House has established itself as
one of the leading Bulgarian Publishing Houses
in the field of Children’s & Young Adults books.
Our books are well known among children,
parents, teachers and librarians for their high
editorial and text standards as well as quality
design and illustrations. We publish around 150
new titles and print runs per year, among them
picture books, pop-up and lift-the-flap books,
activity and educational books, children’s
hobbies books, children’s fiction and illustrated

encyclopedias with up-to-date information. We
have established successful partnership with
more than 40 foreign publishers.
#Children’s Books

GEIA LIBRIS is one of the first private
Publishing Houses in Bulgaria, founded in
1991. We publish fiction, prose and poetry,
children’s books, art books. We have always
promoted literature of value and high standards
in translation, editing and book design.

ИЗДАТЕЛСТВО „ФЮТ”

ГЕЯ ЛИБРИС

бул. „Искърско шосе” № 7, Търговски център „Европа”, сграда 6, ет. 4
София 1528, България
+359 2 808 85 90
izdatelstvo@fiut.bg
www.fiut.bg

ул. „Княз Александър I” № 16 Б
София 1000, България
+359 986 31 71; +359 896 70 72 73
book@gealibris.com
www.gealibris.com

Издателство „Фют” е сред водещите
български издателства, специализирано
в издаването на книги за деца във
всички жанрове и възрастови сегменти.
Повече от 25 години книгите на
издателството са обичани от децата,
ценени от родители, педагози и
специалисти. Годишно се публикуват
около 150 заглавия. Издателството
е дългогодишен партньор на над 40
европейски и световни издателство,
член е на АБК и е носител на
множество награди.

Издателство „Гея Либрис” е създадено
през 1991 г. Досега в него са пуснати
на пазара повече от 1500 издания.
Основни области са художествена
проза, драматургия и есеистика.
Автори от Европа, Азия, Латинска
Америка. Поредици от книги за деца
и юноши. Образци от класическата и
съвременната българска литература.
Поредица издания за музикалното
изкуство. Голямо разнообразие от
научни и научнопопулярни издания за
опознаване и опазване на природата, за
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Click on

#Children’s Books #Comics #Education
#Fiction #How-To & Self-Help
#Miscellaneous #Non-Fiction #Print on
Demand #STM & Academic Books

медицина, свободно време, отглеждане
на цветя и растения, фотографски
определители. Учебници и учебни
помагала.
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GOURMET PUBLISHING

GREENWICH BOOK CENTER

5 Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers
1756 Sofia, Bulgaria
+359 884 940 748
desislava.ganchovska@gourmetbg.eu
www.vintageclub.bg

37 Vitosha Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 950 83 37
books@greenwich.bg
www.greenwich.bg

GOURMET Ltd. (under the name Gourmet
Publishing) is a company specialized in the
publishing of books, magazines and the
maintenance of Internet sites from the world
of wine and culinary products. Provides
consultancy services in the field of wine and
catering, organizes and conducts wine and
culinary courses for all levels. The company's
business is closely related to the food &
beverage business. For more information: www.
gourmet.bg

#Cooking & Enjoyment #Fiction

GREENWICH Book Center – Bulgaria’s favorite
bookshop. Inspired by our love towards
books and reading we created a comfortable
bookshop where everyone can also enjoy
the sweet taste and aroma of coffee. A place
where everyone who is fond of books can fell
like home. We want to be the place where love
meets not only books, but also the culture that
enrich, change and inspire our daily lives.

ГУРМЕ ПЪБЛИШИНГ

КНИЖЕН ЦЕНТЪР „ГРИНУИЧ”

ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, ет. 2
София 1756, България
+359 884 940 748
desislava.ganchovska@gourmetbg.eu
www.vintageclub.bg

бул. „Витоша” № 37
София 1000, България
+359 2 950 83 37
books@greenwich.bg
www.greenwich.bg

„Гурме” ЕООД (с търговско название
Gourmet Publishing) е компания,
специализирана в издаването на книги,
списания и поддържането на интернет
сайтове от света на виното и
кулинарията. Извършва консултантски
услуги в областта на виното и
ресторантьорството, организира и
провежда винени и кулинарни курсове за
всички нива. Търговската дейност на
компанията е тясно свързана с food &
beverage бизнесa. За повече информация:
www.gourmet.bg

Вдъхновени от любовта към книгите и
четенето, създадохме място с уютна
книжна атмосфера, аромат на кафе
и чай, и всеки, който по призвание се
чувства читател, ще бъде като у
дома си в Книжен център „Гринуич". Ние
вярваме и искаме да бъдем мястото, на
което любовта среща не само книгите,
но и културата, която обогатява,
променя и вдъхновява всекидневието ни.
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Click on

GR E E N W I C H LO GO

#Bookstore

BLACK

PANTONE 447 C
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GUTENBERG PUBLISHING HOUSE LTD

HELIOPOL (ASSOCIATION OF CULTURE BEINSA DOUNO LTD)

60 Osogovo Str.
1303 Sofia, Bulgaria
+359 882 511 385
office@gutenberg-bg.com
www.gutenberg-bg.com

11 B Prof. Hr. Vakarelski Str.
1700 Sofia, Bulgaria
+359 887 025 404
heliopol@abv.bg
www.imadrugpat.org; www.7rilskiezera.com

GUTENBERG Publishing House started its
activity in 2001 and has been established
for over 15 years as a Publishing House of
valuable scientific and fiction literature from
Bulgaria, Europe and America. In our catalog
are over 200 titles that have a great contribution
to history and humanities. Since 2012, we
have decided to expand the theme and type of
editions in our catalog, including the reissuance
of valuable and expired drawings and directing
the readers' attention to the art as a whole.

#Book Art/Artist’s Books #Fiction #NonFiction #Religion & Spirituality #STM &
Academic Books

National Bulgarian Heritage Beinsa Douno-Peter
Danov books; martial arts, ezoterika, health
litterature, zen phylosophy.

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ГУТЕНБЕРГ”

ХЕЛИОПОЛ (“КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ БЕИНСА ДУНО” ЕООД)

ул. „Осогово” № 60
София 1303, България
+359 882 511 385
office@gutenberg-bg.com
www.gutenberg-bg.com

ул. „Проф. Христо Вакарелски” № 11 Б
София 1700, България
+359 887 025 404
heliopol@abv.bg
www.imadrugpat.org; www.7rilskiezera.com

Издателска къща „Гутенберг” започва
своята дейност през 2001 г. и вече
над 15 години се утвърждава като
издателство на стойностната
научна и художествена литература
от България, Европа и Америка. В
каталога ни стоят над 200 заглавия,
които имат голям принос за
историята и хуманитаристиката.
От 2012 г. решихме да разширим
тематиката и типа издания в нашия
каталог, включвайки преиздаването
на стойностни и изчерпани от тираж
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произведения и насочвайки вниманието
на читателската публика към
изкуството като цяло.

Национално културно наследство
Беинса Дуно - Петър Дънов, езотерика,
древна българска история, здравословна
литература, книги за бойни изкуства,
дзен философия.

Click on
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HERMES PUBLISHING HOUSE

IBIS PUBLISHERS

59 Bogomil Str.
4000 Plovdiv, Bulgaria
+359 32 608 100
info@hermesbooks.com
www.ikhermes.bg

19, Iskarsko shose Blvd.,fl. 4, office 2
1528 Sofia, Bulgaria
+359 2 981 68 31
office@ibis.bg
www.ibis.bg

HERMES Publishing House was founded in
1991. With annual production of about 120
new titles and 180 reprints it is one of the
largest publishers in Bulgaria. The company
has a chain of 12 bookstores throghout the
country. HERMERS Publishers is a winner of
numerous prizes: Plovdiv prize for donation
in the field of culture, Hristo G. Danov prize
both for booktrading and best Bulgarian novel,
Konstantin Konstantinov prize for impact in
children publishing, An Honor Prize of Plovdiv,

The Donor of the year by Bulgarian Red Cross
and many others.

#Fiction

#Business & Specialist Information #Children’s
Books #Cooking & Enjoyment#Fiction #HowTo & Self-Help #Non-Fiction #Religion &
Spirituality # Tourism

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ХЕРМЕС”

ИЗДАТЕЛСТВО „ИБИС”

ул. „Богомил” № 59
Пловдив 4000, България
+359 32 608 100
info@hermesbooks.com
www.ikhermes.bg

бул. „Искърско шосе” № 19, книжна борса „Болид", ет. 4, оф. 2
София 1000, България
+359 2 981 68 31
office@ibis.bg
www.ibis.bg

Издателска къща „Хермес” е основана
през 1991 г. С годишна продукция от
около 120 нови заглавия и 180 допечатки
тя е една от най-големите издателски
фирми в България. Компанията има
верига от 12 книжарници. Издателска
къща „Хермес” е носител на редица
награди: Награда „Пловдив", Награда
„Христо Г. Данов” за книготърговия
и художествена литература, Награда
„Константин Константинов” за принос
в книгоиздаването за деца, Почетен

52

знак на град Пловдив, Дарител на
годината на БЧК.

Click on
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ICU PUBLISHERS

INA PUBLISHING

8 Hubavka Str.
1111 Sofia, Bulgaria
+359 888 328 164
office@icu-bg.com
www.icu-bg.com

Jk. Gotze Delchev, bl. 3-b, ent. A, app. 6
1404 Sofia, Bulgaria
+359 899 851 291
office@inapublishig.com
www.inapublishing.com

ICU is an independent press with focus is on
contemporary Bulgarian and European fiction,
and writers dealing with issues of migration,
refugees, home, personal growth, and The
Other. The objective of our books is to involve
Bulgarian readers in a larger literary context
by offering a perspective that is broader than
our individual lives, while at the same time
invoking empathy and asking questions about
identification, personality and belonging. Our
themes are the big themes of contemporary

literature. We work with established
and award-winning translators, editors
and designers.
#Fiction

INA is а Publishing House for children,
established in 1992. Preferred topic is the
education. In our opinion, each kid need to
have fun (enjoy), while learning to read and
write. That’s why our books have coloring
pictures, stickers and other games, which
makes them fascinating. All of our books – text
and illustrations are with author rights. Most of
them are created from Bulgarian painters –
Plamen Monev, Zoya Boteva, Spas Spasov,

ИЗДАТЕЛСТВО „АЙ СИ Ю”

ИЗДАТЕЛСТВО „ИНА”

ул. „Хубавка” № 8
София 1111, България
+359 888 328 164
office@icu-bg.com
www.icu-bg.com

ж. к. „Гоце Делчев", бл. 3-б, вх А, ап. 6
София 1404, България
+359 899 851 291
office@inapublishig.com
www.inapublishing.com

„ICU” e независим издател на
висококачествена художествена
литература. Работим с български и
чуждестранни съвременни автори.
Подбираме литературни четива
с безкомпромисно качество и се
грижим те да излязат на български в
достоен вид. Книгите с логото на „ICU”
събират разпилени парченца любов и
ги претопяват в стоплящи сърцето
мигове, които градят пътища един
към друг.

„Ина” е детско издателство, основано
през 1992 г. Предпочитана тема е
образованието. Според нас детето
трябва да се забавлява, докато се учи да
чете и пише, затова книжките ни имат
рисунки за оцветяване, стикери и други
игри, които ги правят увлекателни.
Всички наши издания - текст и
илюстрации са авторски. По-голямата
част от тях са рисувани от български
художници – Пламен Монев, Зоя Ботева,
Спас Спасов, Стоян Кораков и Марлен
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Stoyan Korakov, Marlen Kovacheva. The rest
are with rights bought from different countries.
#Children’s Books #Education

Ковачева. А останалите са със закупени
авторски права от чужбина.
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INLE PUBLISHERS

INFODAR PUBLISHING HОUSE

Dianabad, block 34, app. 5
1172 Sofia, Bulgaria
+359 888 656 707
izdatelstvo_inle@abv.bg
www.inlebooks.com

10 Dimitar Hadjikotzev Str.
1421 Sofia, Bulgaria
+359 899 123 463
office@infodar.com
www.infodar.com

INLE Publishers specializes in history, history
of religions, art history and travelogues. INLE’s
editions introduce to cultural and historical
heritage, so that original values of our ancestors
can be preserved. Published Books:• The
Mystery of the Bulgarian Church Paintings.
Touching God. and The Mystery of the Bulgarian
Church Paintings. The Sacred History and the
History. – unique two-volume study of the
Bulgarian frescoes in comparison to foreign
models of the Catholic and Orthodox traditions.

•Ethiopia or beyond Christianity as we know
it. •The three original Bulgarian icon painter`s
manuals: the Hermeneias by Dicho Zograf,
Zachari Petrovich and Varban Kolarov.

INFODAR Publishing House is publishing both
fiction and non-fiction books; popular text
in business,self – help and relation ships,
contemporary fiction, children and young adults
books, high – quality illustrated children books,
science fiction and fantasy, thrillers.

#Art, Architecture & Design Books #Calendars
#Business & Specialist Information #Religion
& Spirituality #STM & Academic Books
#Tourism

ИЗДАТЕЛСТВО „ИНЛЕ”

ИК „ИНФОДАР”

кв. „Дианабад", бл. 34, ап. 5
София 1172, България
+359 888 656 707
izdatelstvo_inle@abv.bg
www.inlebooks.com

ул. „Димитър Хаджикоцев” № 10
София 1421, България
+359 899 123 463
office@infodar.com
www.infodar.com

Издателство „Инле” е специализирано
в историята, история на религиите,
история на изкуството, пътеписи.
Книгите на издателството представят
културно-историческото наследство,
за да се съхранят изконните ценности и
да бъдат предадени на поколенията след
нас. Издадени книги: •Мистерията на
българските стенописи - единствено
по рода си двутомно мащабно
изследване на българските стенописи в
сравнителен план с чужди образци –
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#Business & Specialist Information
#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Fiction #How-To & Self-Help #Non-Fiction

на католическата и православната
традиции.

ИК „Инфодар” издава популярни поредици
в областта на бизнеса и позитивното
възпитание, поредица научно-популярни
книги, съвременна белетристика,
детска художествена литература и
илюстровани луксозни издания, научна
фантастика и фентъзи, трилъри и
криминални романи.

Click on
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IZKUSTVA LTD

IZTOK-ZAPAD PUBLISHERS

8b Yordan Yosifov Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 943 43 97
office@izkustva.net
www.izkustva.net

5 Stara planina Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 946 35 21
iztok_zapad@abv.bg
www.iztok-zapad.eu

IZKUSTVA is a specialized publishing House for
textbooks and schoolbooks designed for preschool education in kindergarten and primary,
secondary and high school.

IZTOK-ZAPAD Publishers is a leader in the
field of nonfiction translations in Bulgaria. The
number of books we have published is over
1900, 70% of which are translated from other
languages. Among the notable authors and
books of Iztok-Zapad Publishers are Plato’s
„The Republic", Niccolo Machiavelli’s „Il
Principe", „Thinking. Fast and Slow” by Daniel
Kahnemann, „Sapiens” by Yuval Noah Harari,
„The God Delusion” by Richard Dawkins etc.

#Education

„ИЗКУСТВА” ЕООД

ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД”

бул. „Йордан Йосифов” 8Б
София 1700, България
+359 2 943 43 97
office@izkustva.net
www.izkustva.net

ул. „Стара планина” № 5
София 1000, България
+359 2 946 35 21
iztok_zapad@abv.bg
www.iztok-zapad.eu

„Изкуства” е специализирано
издателство за познавателни книжки
и учебни помагала за предучилищното
образование в детската градина
и за учебници и учебни помагала за
българското средно училище.

Издателство „Изток-Запад” е
лидер в областта на преводната
нехудожествена литература в България.
Броят на публикуваните от нас книги е
над 1900, 70% от които са преведени от
други езици. Сред изтъкнатите книги и
автори, публикувани от „Изток-Запад",
са „Държавата” на Платон, „Владетелят”
на Николо Макиавели, „Мисленето от
Даниъл Канеман, „Сапиенс” от Ювал
Ноа Харари, „Делюзията Бог” от
Ричард Докинс и други. Каталогът
на издателство „Изток-Запад” от
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Click on

IZTOK-ZAPAD Publishers’ catalogue of literary
and science fiction includes James Joyce’s
„Ulysses", Ayn Rand’s „The Fountainhead",
„The Shadow of the Wind” by Carlos Ruiz Zafón
and some of the greatly recognizable pillars of
the literary community.
#Book Art/Artist’s Books #Business &
Specialist Information #Education
#Fiction #How-To & Self-Help
#Non-Fiction #Religion & Spirituality
#STM & Academic Books

художествена и научно-фантастична
литература включва „Одисей” на Джеймс
Джойс, „Изворът” на Айн Ранд.
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JANET 45 PRINT AND PUBLISHING

JANUA'98 PUBLISHER

9 Alexander Stamboliisky Blvd.
4000 Plovdiv, Bulgaria
+359 32 677 723
books@janet45.com
www.janet45.com

11 Slaveykov Sq., app. 17, 5th fl.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 987 87 30
janua98.bg@gmail.com
www.janua-98.com

JANET 45 Publishing was established in
1989. During the 1990s gradually earned
itself a reputation as the foremost publisher of
contemporary Bulgarian literature. It feature both
prose and poetry, established names, as well as
the works of young authors, virtually unknown
outside of the literary circles. In 2007 JANET
45 Publishing added contemporary foreign
fiction to its portfolio. Presently, about 30% of
its output consists of international authors of
the highest order - over 1500 titles. JANET 45

Publishing is the recipient of over 50 prestigious
literary prizes.
#Art, Architecture & Design Books #Children’s
Books #Comics #Fiction #How-To & SelfHelp #Non-Fiction #Print on Demand #STM &
Academic Books

JANUA'98 Ltd. Sofia, Bulgaria has been
established in 1998. Activities of the company
are publishing and film producing. The second
main activity is the organization of seminars,
events and workshops with authors whose
books we issued. Our books are well-known
to the Bulgarian readers of all ages. Up to now,
we have published over 150 titles of authentic
publication of the discourses of Petar Dunov/
Master Beinsa Duno/ and books by famous

ИЗДАТЕЛСТВО „ЖАНЕТ 45”

ИК „ЖАНУА'98”

бул. „Александър Стамболийски” № 9
Пловдив 4000, България
+359 32 677 723
books@janet45.com
www.janet45.com

пл. „Славейков” № 11, офис 17, етаж 5
София 1000, България
+359 2 987 87 30
janua98.bg@gmail.com
www.janua-98.com

Издателство „Жанет 45” е основано
през 1989 г. През 90-те години на
миналия век постепенно придобива
репутация на най-значим издател на
съвременната българска литература –
проза и поезия на утвърдени вече
имена, както и произведения на
млади български автори, практически
неизвестни извън тесни литературни
кръгове. През 2007 г. издателство
„Жанет 45” добавя в портфолието си и
съвременна чуждестранна художествена
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литература. В момента около 30% от
неговата издателска продукция са книги
на международни автори от най-висок
клас - над 1500 заглавия на български и
чуждестранни автори. Издателството
има над 50 престижни литературни
награди.

Издателско–продуцентска къща
„Жануа'98” е създадена през 1998
година. Развива динамична издателска
работа, организиране и провеждане на
семинари, творчески срещи и тренинги.
Участва в създаването на многобройни
културно-социални събития, занимава
се с продуцентска и благотворителна
дейност. Книгите на Жануа'98 са добре
познати на българските читатели,
предпочитано четиво са за хора от
всички възрасти. Издадени са над 130
тома с беседи на Учителя Беинса Дуно.

Click on

authors as: M.S.Norbekov; Larry King; Ivan
Neumivakin and others.
#Art, Architecture & Design Books #Business
& Specialist Information #How-To & SelfHelp #Non-Fiction #Religion & Spirituality
#Biographies

Сред авторите, които издаваме са:
Мирзакарим Норбеков, Лари Кинг, проф.
Иван Неумивакин и други.
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KALPATARU FOUNDATION

KIBEA PUBLISHING

110 Simeonovsko shose Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 886 313 388
kapostolova@gmail.com

2 Dr. Georgi Valkovich Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 980 50 63
office@kibea.net
www.kibea.net

We started our activities with a few titles that
we gradually expanded. The books we publish
bring the wisdom of ancient India and help
us in several principal directions: - How to be
healthier - How to be more harmonious - How
to be happy We treasure the quality of what
we offer and we strive to perfect every detail of
our books so that they may bring a lot of joy to
our readers. The translations are accomplished
by people with many years of experience
and specialization in ancient Vedic texts. The

prepress is performed by people with a refined
taste and a deep insight, and the printing itself by real professionals in this field. Some of our
most popular and renown titles are "The Taste
of Ayurveda", "The Axis of Life", "A Little Book of
Wisdom", "Home Comfort".
#Cooking & Enjoyment#Education #How-To
& Self-Help #Religion & Spirituality

Ever since launch in 1991, KIBEA Publishing
has been a regular presence on the Bulgarian
and international book market. We subject
our work to the idea that books should be at
the service of readers by being contemporary,
original, exciting. A KiIBEA speciality is
publishing illustrated books such as albums,
illustrated encyclopaedias, and pop ups,
including titles for the international market.
We’ve been developing a 2D and 3D reality

ФОНДАЦИЯ „КАЛПАТАРУ”

ИЗДАТЕЛСТВО „КИБЕА”

бул. „Симеоновско шосе” № 110
София 1000, България
+359 886 313 388
kapostolova@gmail.com

ул. „Д-р Георги Вълкович ” № 2
София 1000, България
+359 2 980 50 63
office@kibea.net
www.kibea.net

Стартирахме дейността си с
малко заглавия, които постепенно
увеличаваме. Книгите, които издаваме,
носят мъдростта на древна Индия и
ни помагат в няколко основни насоки:
- Как да бъдем по-здрави - Как да
бъдем по-хармонични - Как да бъдем
щастливи Залагаме на качеството на
това, което предлагаме и се стремим
да изпипваме всеки детайл от книгите
си, така че те да донесат много
радост на читателите ни. Преводите
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са извършени от хора с дългогодишен
опит и специализация в древните
ведически текстове. Предпечатът се
прави от хора с изискан вкус и дълбок
усет, а самият печат от истински
професионалисти в областта. Едни от
най-търсените ни и познати заглавия са
„Вкусът на Аюрведа", „Оста на живота",
„Малка книжка с мъдрости", „Домашен
уют".

Издателска къща „Кибеа” е създадена
през 1991 и активно присъства на
българския и международния пазар.
Дейността ни е подчинена на идеята
книгата да бъде в услуга на читателя –
съвременна, оригинална, вълнуваща.
„Кибеа” е разпознаваема с изящно
илюстрованите книги: албумни издания
и илюстрирани енциклопедии и книги
с триизмерни изображения („pop-up"),
включително и за международния пазар.
Разработваме апликация с 2D и 3D
реалност за поредицата „Пръстенът на

Click on

app for our Ring of the Nibelungs series with
the idea of attracting kids welded to mobile
devices to reading. KIBEA is laureate of the
Hristo G Danov and Bronzov Lav awards for
contributions to book publishing.
#Art, Architecture & Design Books
#Children’s Books #Comics #How-To & SelfHelp #Non-Fiction #Religion & Spirituality

нибелунга", за да приобщим към книгите
и децата, вманиачени в електронните
устройства. „Кибеа” е носител на
наградите „Христо Г. Данов” и „Бронзов
лъв” за принос в издателската дейност.
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KLETT BULGARIA

KNIGOMANIA

5 Nikola Tesla Str., BSR building II, fl. 4
1574 Sofia, Bulgaria
+359 886 950 232
info@klett.bg
www.klett.bg

24 Stefan Sarafov Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 893 305 100
online@knigomania.bg
www.knigomania.bg

KLETT Bulgaria is part of the Klett Group,
a German company with more than 100
year-experience in the fields of education and
culture. KLETT Bulgaria is a publishing House
entirely devoted to foreign languages. Publisher
of textbooks, dictionaries and teaching aids
PONS and materials for self-study. Exclusive
representative for Bulgaria of Cambridge
University Press, KLETT and Difusión. There are
over 2,700 professionals working for the KLETT
group and each year publishing over 2,000 new

titles. The annual turnover of the KLETT group
exceeds 450 million euro, which makes the
company among the 30 largest publishers in
the world. KLETT Bulgaria is one of the leading
publishing companies in the field of education in
Bulgaria. Education is our mission!
#Education #Dictionaries and Self-Study
Materials

KNIGOMANIA is a leader in publishing of
quality picture albums, encyclopaedias and
reference books. The portfolio of the publishing
House features over 360 titles from different
genres. KNIGOMANIA is also one of the leading
publishers in children's literature, including all
genres and age segments. The books are of
high print quality, giving the youngest readers
not only knowledge but also teaching those

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

„КНИГОМАНИЯ” ЕООД

ул. „Никола Тесла” № 5, сграда BSR II, ет. 4
София 1574, България
+359 886 950 232
info@klett.bg
www.klett.bg

ул. „Стефан Сарафов” № 24, бл. 3, офис 1
София 1000, България
 +359 893 305 100
online@knigomania.bg
www.knigomania.bg

„Клет България” е част от групата
KLETT, немска компания с повече от
100 годишен опит в областта на
образованието и основно посветено
на обучението по чужди езици. Издател
на учебници, речници и учебни помагала
PONS и материали за самообучение.
Изключителен представител за
България на Cambridge University
Press, Klett и Difusion. Над 2700
професионалисти работят в групата
KLETT и всяка година публикуват над
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2000 нови заглавия. Годишният оборот
на групата KLETT надхвърля 450 милиона
евро, което прави компанията сред 30те най-големи издатели в света. „Клет
България” е сред водещите издателства
в областта на образованието в
България. Образованието е наша мисия!

„Книгомания” е най-големият вносител
на книги на английски и руски език
и издател на луксозни и подаръчни
издания за деца и възрастни. Изданията
от каталога ни покриват широк
спектър от теми – от детски книги
с любими приказки и книжки с различни
активности до луксозни енциклопедии
и албуми в областите изкуство,
фотография, психология, философия,
география, спорт, пътуване, природни
и исторически забележителности,
кулинария. Популярни издания на

Click on

values, encouraging independent thinking,
imagination and various activities.
#Art, Architecture & Design Books
#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Non-Fiction #Tourism

„Книгомания” са и картинни речници,
самоучители, наръчници, пътеводители,
атласи, колекции със загадки, книги
сканорами, илюстрирани биографии.
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KOALA PRESS PUBLISHING

KRAGOZOR PUBLISHING HOUSE

11 Atanas Kamenarov Str,
4002 Plovdiv, Bulgaria
+35932642102
info@koalapress.com
https://www.koalapress.com

6 Alexander Zhendov Str.
1113 Sofia, Bulgaria
+359 2 944 53 80
office@kragozor.com
www.kragozor.com

KOALA PRESS’s main aim is to produce highquality books according to European standards,
stressing on professionalism, creativity and
loyalty to our partners and customers. We
intend to keep our existing good relationships
with European publishing Houses and
organizations, to establish new partnerships and
cooperation projects, to enlarge our network of
distributors and to operate both on national and
European level. The team has a reputation for
producing imaginative, innovative and high-

quality books such as textbooks for all school
levels, supplementary materials and teaching
aids, dictionaries, atlases, albums, etc.
#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Education #How-To & Self-Help
#Miscellaneous #Non-Fiction #Print
on Demand #STM & Academic Books
#Mathematics

KRAGOZOR Publishing House was founded in
2001. It’s main departments are: books for be
used in the system of the Secondary education
in Bulgaria - school textbooks, manuals
and auxiliary materials; general and classic
fiction; women's fiction; non-fiction - selfdevelopment, business, psychology, health,
communication between parents and children.
KRAGOZOR PH is originator and co-organizer
of numerous campaigns, devoted to young

ИЗДАТЕЛСТВО „КОАЛА ПРЕС”

ИК „КРЪГОЗОР"

ул. „Атанас Каменаров” № 11
Пловдив 4002, България
+35932642102
info@koalapress.com
https://www.koalapress.com

ул. „Александър Жендов” № 6
София 1113, България
+359 2 944 53 80
office@kragozor.com
www.kragozor.com

Основната цел на издателство „Коала
прес” е да изработва книги според
европейските стандарти, като залага
на професионализъм, творчество и
лоялност към нашите чуждестранни
и български партньори и клиенти.
Възнамеряваме да запазим добрите
си взаимоотношения с български и
европейски издателства и организации,
да създадем нови партньорства и
да разширим дистрибуторската си
мрежа. Екипът има репутация да
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създава артистични, новаторски и
висококачествени книги, като учебници,
помагала, речници, енциклопедии, атласи,
албуми и др.

Издателска къща „Кръгозор” е основана
през 2001 г. Издава книги главно в
направленията: учебници и учебни
помагала за общообразователните
училища; съвременни и класически
романи; книги за деца и тийнейджъри;
научнопопулярна литература психология на отношенията, личностно
развитие, бизнес-комуникации, здравна
литература. Мисията й е да насърчава
интереса към книгите у младите,
да организира социални кампании
за поощряване на грамотността,

Click on

adults, and of initiatives for popularization
of books and reading. Among it’s authors is
Julia Spiridonova – one of the most famous
bulgarian modern-day authors of children's
literature.
#Business & Specialist Information
#Children’s Books #Education #Fiction
#How-To & Self-Help #Non-Fiction

за превенция на агресията и
зависимостите сред подрастващите.
Сред авторите на „Кръгозор” е Юлия
Спиридонова - една от най-известните
съвременни български детски писатели.
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KRALITZA MAB LTD

LABYRINTH

Mladost 1, bl. 29A, ent. 2, app. 21
1750 Sofia, Bulgaria
+359 899 821 168
mab@queenmab.eu
www.queenmab.eu

2 Bisser Str., app. 59
1421 Sofia, Bulgaria
+ 359 898 604 647
info@labyrinth-books.com
www.labyrinth-books.com

KRALITZA MAB (Queen Mab) is a small yet
ambitious private publishing House, established
in 1992. We publish different kinds of books
from Bulgarian foreign authors: Criticism and
humanities; Fiction and memoirs; Fairy tales
and books for children; Books on popular
psychology; Culinary books.

#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Education #Fiction #Non-Fiction #Religion
& Spirituality

LABYRINTH was founded in 2012 as an
independent Publishing House focused on
literary fiction, stimulating non-fiction and high
quality children and young-adult books. We are
committed to the principles of great writing,
editorial excellence and high production values.
Among our authors and illustrators there are
winners and finalists of the most prestigious
literary awards: Kazuo Ishiguro (Nobel prize
for literature, Man - Booker), Eleanor Catton

„КРАЛИЦА МАБ” ЕООД

ИЗДАТЕЛСТВО „ЛАБИРИНТ”

ж.к. „Младост” № 1, бл. 29А, вх. 2
София 1750, България
+359 899 821 168
mab@queenmab.eu
www.queenmab.eu

ул. „Бисер” № 2 ап. 59
София 1421, България
+ 359 898 604 647
info@labyrinth-books.com
www.labyrinth-books.com

„Кралица Маб” e амбициозно малко
частно издателство, основано през
1992 г. Публикува книги с различна
насоченост: Литературна критика и
хуманитаристика от български и чужди
автори. Художествена литература и
мемоаристика от български и чужди
писатели. Приказки от цял свят и
детска литература. Практическа
психология. Кулинарни книги.

„Лабиринт” е основан през 2012
г. като независимо издателство
за художествена литература,
вдъхновяваща публицистика и
качествени детски и юношески книги.
Придържаме се към принципите
на доброто писане, отличните
редакторски умения и високите
производствени изисквания. Сред
авторите ни има носители на найпрестижните литературни награди:
Казуо Ишигуро (Нобелова награда,
награда „Ман - Букър"), Елинор Катън
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Click on

(Man-Booker), Marlon James (Man-Booker),
Narine Abgaryan (Yasnaya Poliana), Alexander
Grigorenko (Yasnaya Poliana), John Williams
(National Book Award), Robert Ingpen
(Andersen), Elizabeth Zwerger (Andersen),
Hanya Yanaghihara, Sebastian Barry (Costa),
Max Porter (Dylan Thomas), Jon Classen,
Gennady Spirin.
#Children’s Books #Fiction #Non-Fiction

и Марлон Джеймс, носители на „Ман Букър", Нарине Абгарян и Александър
Григоренко, носители на отличието
„Ясна поляна", Робърт Ингпен и Лизбет
Цвергер, удостоени с медала „Андерсен",
Ханя Янагихара, Себастиан Бари, Макс
Поркър, Джон Класен, Генадий Спирин.
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LATCHEZAR MINTCHEFF PUBLISHING HOUSE

LETTERA PUBLISHERS

compl. Nadezhda, bl. 319, entr. K, app. 159
1229 Sofia, Bulgaria
+359 2 897 57 35
lm@latchezarmintcheffpublishers.com
www.latchezarmintcheffpublishers.com

Head Office: 62, Rhodope Str., P. O. Box 802, Plovdiv 4000, Bulgaria
117 Tsarigradsko shosse Blvd., 1784 Sofia, Bulgaria
+359 32 600 930; +359 32 600 943; +359 2 946 16 07
office@lettera.bg
www.lettera.bg

Publishes fiction and poetry for adults and
children by Bulgarian and foreign authors.

LETTERA covers the following major subject
areas: luxury editions and books about the
cultural and historical heritage of Bulgaria in
English, German, French, Spanish, Russian
and Bulgarian, fiction by famous Bulgarian and
foreign writers, language learning systems,
textbooks and supplementary materials and
teaching aids, dictionaries, reference books,
popular science series for young-adults,
bi-lingual commentary editions of European
literary classics, reference books in history,

#Children’s Books #Fiction # Poetry

music and architecture, books for children.
LETTERA has developed a unique multimedia
course Bulgarian for Foreigners. It is available
in BG, ENG, G, FR, NL and CZ.
#Art, Architecture & Design Books #Book Art/
Artist’s Books #Children’s Books #Education
#Fiction #Games (non-digital)
#Non-Fiction #Print on Demand #Religion
& Spirituality #STM & Academic Books
#Tourism

ИЗДАТЕЛСТВО „ЛЪЧЕЗАР МИНЧЕВ”

ЛЕТЕРА

ж. к. „Надежда", бл. 319, вх. К, ет. 8, ап. 159
София 1229, България
+359 2 897 57 35
lm@latchezarmintcheffpublishers.com
www.latchezarmintcheffpublishers.com

централен офис: 4000 Пловдив, България, ул. „Родопи” № 62, П. К. 802
борса „Летера”: бул. „Цариградско шосе” № 117, печатница „Образование и наука”
София 1784, България
+359 32 600 930; +359 32 600 943; +359 2 946 16 07
office@lettera.bg
www.lettera.bg

Публикува художествена проза и поезия
за възрастни и деца от български и
чуждестранни автори.

„Летера” издава енциклопедични и
справочни издания, езикови системи
по чуждоезиково обучение, учебници
и учебни помагала, граматики и
речници, научнопопулярни поредици,
съвременна българска и преводна
художествена литература, луксозни
албуми и пътеводители за България.
„Летера” също създаде първия по рода
си мултимедиен курс „Български език
за чужденци” за индивидуално и групово
обучение. Курсът е разработен в шест
версии - английска, немска, френска,
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чешка, нидерландска и българска, и
покрива езикови нива от А1 до В2 по
Общата европейска езикова рамка.
Изданията на „Летера” се отличават с
висококачествени и модерни методика
и дизайн.
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LEXICON PUBLISHING HOUSE

LIRA PRINT

15 Iskarsko Shose Blvd. Veleks building, fl. 2
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 879 31 16
office@lexicon.bg
www.lexicon.bg

Drujba, bl. 52, app. 83
1592 Sofia, Bulgaria
+359 888 208 098
lira88print@abv.bg
www.liraprint.com

LEXICON – The Publishing House for Bulgarian
literature was founded at the end of 2016. Its
aim is to help Bulgarian literature and Bulgarian
writers to take their rightful place in the hearts
and minds of Bulgarian readers. LEXICON
publishes the classics of Bulgarian literature,
the best contemporary Bulgarian writers and
encourages and supports aspiring young
writers. The motto of the Publishing House is:
Lexicon represents all generations, colors and
voices of Bulgarian literature.

#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction

Since its inauguration in 1997 the publishing
House LIRA PRINT is devoted to valuable
authors – Alan Marshall, Arthur Haley, Roger
Zelayni, Robert Sheckley, Brian Oldis, Larry
Niven, Mike Resnick, Marion Zimmer Bradley.
Gradually develop and enrich the theme of the
proposed titles of books for good physical
health and wellbeing, personal development,
self-help and self-knowledge. The series
of titles in psychological astrology and
numerology are designed to prompt everyone

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ЛЕКСИКОН”

ЛИРА ПРИНТ

бул. „Искърско шосе” № 15, сграда „Велекс”, ет. 2
София 1000, България
+359 2 879 31 16
office@lexicon.bg
www.lexicon.bg

ж. к. „Дружба”, бл. 51, ап. 83
София 1592, България
+359 888 208 098
lira88print@abv.bg
www.liraprint.com

„Лексикон” – Издателството за
българска литература е създадено в
края на 2016 г. Целта на издателството
е българските автори, и българската
литература да намерят своето
достойно място в сърцето на
българския читател. „Лексикон” издава
българските класици, най-добрите
съвременни български писатели, дава
път и подкрепя начинаещи млади
автори. Мотото на издателството
е: „С всичките си поколения, цветове и
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гласове, българската литература е в
„Лексикон".

От създаването си през 1997 г.
издателство „Лира принт” се посвещава
на стойностни автори – Алан Маршал,
Артър Хейли, Роджър Зелазни, Робърт
Шекли, Брайън Олдис, Лари Нивън,
Майк Резник, Марион Зимър Брадли.
Постепенно развива и обогатява
тематиката на предлаганите заглавия
с книги за добро физическо здраве и
кондиция, лично усъвършенстване,
самопомощ и себепознание. Серията
заглавия по психологическа астрология
и нумерология са предназначени да

Click on

to peek into themselves for making the most
possible. LIRA PRINT is the winner of several
awards, nominated and voted by readers and
critics.
#Fiction #Non-Fiction #Religion & Spirituality

подтикнат всеки да надникне в себе си,
така че възможно най-пълноценно да се
реализира. „Лира принт” е носител на
няколко награди, определяни и връчвани
от читателите и критиката.
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LOCUS PUBLISHING LTD

PROF. MARIN DRINOV PUBLISHING HOUSE
OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

11 Hristo Toprakchiev Str., fl. 2, office 27
1000 Sofia, Bulgaria
+359 877 700 785
office@locus-publishing.com
www.locus-publishing.com
LOCUS PUBLISHING Ltd. is established in 2001.
We publish books under three imprints: Our
brand Locus specializes in popular business
titles. We provides books and learning tools that
are practice-oriented and highly relevant to the
needs of the professional, trade and educational
marketplace. Our titles introduce theories,
concepts, and cutting-edge ideas in the field
of business development, management, PR
and communication with a strong emphasis on
practical, applied value. "Intense" is our imprint

Acad. G. Bonchev Str., Bl. 6
1113 Sofia, Bulgaria
+359 2 872 0922
aph@aph.bas.bg
www.baspress.com
for movie tie-ins, modern classics, self-help
and popular psychology. "Ink" focuses on adult
coloring books and creative projects.
#Business & Specialist Information #Fiction
#How-To & Self-Help #Non-Fiction

PROF. MARIN DRINOV Publishing House of
Bulgarian Academy of Sciences is a publishing
and printing structure focused on: scientific
literature - monographs and miscellanies;
dictionaries, guide-books and encyclopaedias;
scientific periodicals - journals and annuals;
popular science literature and textbooks
from all fields of knowledge; Biographic and
bibliographic works. We have one of the most
revered and famous binderies in Bulgaria. We

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

have a large book market and a network of our
own bookshops.
#Art #Architecture & Design Books
#Audiobooks #Business & Specialist
Information #Religion & Spirituality #STM &
Academic Books #Tourism #Science literature

„ЛОКУС ПЪБЛИШИНГ” ЕООД

ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ”

ул. „Христо Топракчиев” № 11, ет. 2, офис 27
София 1000, България
+359 877 700 785
office@locus-publishing.com
www.locus-publishing.com

ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6
1113 София, България София 1000, България
+359 2 872 0922
aph@aph.bas.bg
www.baspress.com

„Локус Пъблишинг” издава книги под три
търговски марки. Locus специализира
в сферата на бизнес познанието.
Предоставяме внимателно подбрани
книги, адресирани както към начинаещи,
така и утвърдени мениджъри, търговци,
специалисти по ПР, маркетинг и
реклама, финансови експерти и всички,
които се стремят към осъществяване
на успешен бизнес. Intense –
художествена литература с акцент
върху книгите, по които са снимани

Издателство на БАН „Проф. Марин
Дринов” е издателско-полиграфически
комплекс - за научна книжнина –
монографии и сборници; за речници,
справочници и енциклопедии; за научна
периодика – списания и годишници; за
научнопопулярна литература и учебници
от всички области на познанието;
за биографични и библиографски
произведения. Ние имаме една от найреномираните книговезници в България.
Разполагаме и с голяма книжна борса и
мрежа от собствени книжарници.
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филми; нехудожествена литература в
сферата на самопомощта, популярната
психология, здравослоното хранене. Ink –
книги за оцветяване за възрастни.

Click on
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MILLENIUM PUBLISHING LTD

MIRANDA PUBLISHING

24 N. V. Gogol Str., fl. 1, app. 1A
1124 Sofia, Bulgaria
+359 2 944 33 18
editor@milleniumbg.eu
www.milleniumbg.eu

40 Br. Bukston Blvd.
1618 Sofia, Bulgaria
+359 2 421 93 47
office@miranda.bg
www.miranda.bg

We from MILLENIUM Publishing Ltd. simply
love books, therefore we like to make them in
the best possible way. Our publishing House
offers one of the most varied catalogues in
Bulgaria. It is well known for its award winning
fiction, including some of the greatest names in
the contemporary literary world, and its serious
line of nonfiction titles on politics, history and
philosophy. Our purpose always has been to
find a quality read for every taste, hopefully
enriching the Bulgarian book market and literary

culture in the process. For almost ten years now
our mission is to introduce diversity of stories,
topics, ideas and authors to the Bulgarian
readers, even by taking business risks.
#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Education #Fiction #How-To & Self-Help
#Non-Fiction #Religion & Spirituality #Tourism
#Philosophy #Politics #History books

MIRANDА is an independent Publishing House
based in Sofia, Bulgaria. Our products are
aimed at developing creativity in children
and adults alike. We offer carefully selected
coloring books, art journals, activity books
and children’s literature from the best foreign
publishers. We pay great attention and care to
ensure the best quality of our editions.

МИЛЕНИУМ ПЪБЛИШИНГ

ИЗДАТЕЛСТВО „МИРАНДА”

ул. ” Н. В. Гогол” № 24, ет. 1, ап. 1A
София 1124, България
+359 2 944 33 18
editor@milleniumbg.eu
www.milleniumbg.eu

бул. „Братя Бъкстон” № 40
София 1618, България
+359 2 421 93 47
office@miranda.bg
www.miranda.bg

Ние от издателство „Милениум”
обичаме книгите и затова ни харесва да
ги правим по най-добрия начин. Нашият
каталог предоставя разнообразни
четива на българските читатели и в
него са включени едни от най-добрите
и награждавани произведения от
световната проза, известни имена
от художествените среди, както
и сериозни поредици, посветени на
политиката, историята и философията.
Целта ни винаги е била да предоставяме
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качествени четива за всеки вкус,
обогатявайки не само българския пазар,
но и литературния свят изобщо. Вече
почти десет години мисията ни е да
представяме разнообразни и непознати
истории, теми, идеи и автори на
българските читатели, без да се
притесняваме да поемаме рискове.

Издателство „Миранда” е
специализирано в издаването на книги за
разнообразни творчески занимания –
рисуване, моделиране и конструиране,
които развиват пространственото
и конструктивно мислене. Предлагаме
и внимателно подбрани книги за
оцветяване, занимателни книги и
детска литература от най-добрите
чуждестранни издатели. Книгите ни
стимулират самостоятелното мислене
и въображение. При издаването им се

Click on

#Children’s Books #Fiction #Non-Fiction

придържаме към високо художествено
качество и дизайн.
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NAUKA I IZKUSTVO LTD
11 Slaveikov Sqr.
1000 Sofia, Bulgaria
+ 359 2 987 24 96; + 359 889 504 186
loretaya@gmail.com
www.naukaiizkustvo.com
Publishing House with 70-year history with
traditions in the publication of scientific
literature, contemporary Bulgarian and Bilingual
Dictionaries, Encyclopedyas and Grammars.

Members / Членове
NEW BULGARIAN UNIVERSITY
PUBLISHING HOUSE
21 Montevideo Str.
1618 Sofia, Bulgaria
+359 2 811 02 90
nterzieva@nbu.bg
www.publishing-House.nbu.bg

#Education #Fiction #Dictionaries

NEW BULGARIAN UNIVERSITY PH publishes
academic literature, books, periodicals, etc., in
Bulgarian and other languages, both print and
electronic. It has been on the market for 17
years, as for the last two years 70 titles have
been published. We also publish translated
scientific and popular science books.

#Education #Non-Fiction

„НАУКА И ИЗКУСТВО” ООД

ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

пл. „Славейков” № 11
София 1000, България
+ 359 2 987 24 96; + 359 889 504 186
loretaya@gmail.com
www.naukaiizkustvo.com

ул. „Монтевидео” № 21
София 1618, България
+359 2 811 02 90
nterzieva@nbu.bg
www.publishing-House.nbu.bg

Специализирано издателство с
традиции в издаването на съвременни
академични български и двуезични
речници, енциклопедии и граматики.

Издателството на Нов български
университет публикува научна и учебна
литература, албуми, справочници и
периодични издания на различни езици. То
развива богато портфолио в областта
на електронните издания, голяма част
от които са свободно достъпни. През
последните две години са издадени над
70 заглавия, сред които и редица преводи
на български език на значими научни и
научно-популярни произведения.
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Click on
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NEW LIFE PUBLISHING HOUSE

NEW MAN PUBLISHERS

49, 8th Str., Vrajdebna Distr.
1839 Sofia, Bulgaria
+359 2 840 62 53
newlife@newlife-bg.com
www.newlife-bg.com

28 Antim I Str.
1303 Sofia, Bulgaria
+359 878 258 222
ofis@novchovek.com
www.novchovek.com

NEW LIFE Publishing House is devoted to
Christian literature that change the lives of
readers for better. Four generations have enjoyed
our practical books on faith and Christianity,
relationships, upbringing and healthy lifestyle.
We value responsible individuals who care
about themselves and the whole society. We
work for people who love the useful side of
the books. NEW LIFE Publishing House was
founded in 1935. Its most productive period

began in 1992. Since then, over 1,000 titles
have been published.
#How-To & Self-Help #Religion & Spirituality
#Health

NEW MAN Publishers offers Christian literature.
Through the last years, we expanded our
work with distributing all kind of Christian
literature. We also use mobile bookstore. As
a publishing group, we are loyal to the focus
we have accepted in 1995, to publish books
for Christian life and relationships, apologetic
and classics, fiction and children literature,
Bible commentaries and serious contemporary
Christian literature directed to people with hot
hearts and cool minds who take life seriously.

ИЗДАТЕЛСТВО „НОВ ЖИВОТ”

ИЗДАТЕЛСТВО „НОВ ЧОВЕК”

ул. „Осем” № 49, кв. Враждебна
София 1839, България
+359 2 840 62 53
newlife@newlife-bg.com
www.newlife-bg.com

ул. „Екзарх Антим I” № 28
София 1303, България
+359 878 258 222
ofis@novchovek.com
www.novchovek.com

Ние издаваме християнски книги, които
променят живота на читателите
към по-добро. Вече четири поколения
се радват на интересни и практични
издания за вярата и християнството,
взаимоотношенията, възпитанието,
здравословния начин на живот.
Ценим отговорните и предприемчиви
личности, загрижени за себе си и
за цялото общество и работим за
хората, които обичат полезната
страна на книгите. Издателство „Нов
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живот” е основано през 1935 г. Найпродуктивният му период започва след
1992 г. Оттогава до днес са издадени
над 1000 заглавия.

Издателство „Нов човек” предлага
на пазара християнска литература през последните години разширихме
разпространителската си палитра
за всякаква християнска литература.
Ползваме и мобилна книжарница. Като
издателство сме верни на линията
формирана през 1995 година да
издаваме книги за християнски живот
и взаимоотношения, апологетична и
класическа, художествена и детска
литература, библейски коментари
и сериозна съвременна християнска

Click on

#Business & Specialist Information
#Children’s Books #Comics #Education
#Fiction #Games (non-digital) #How-To &
Self-Help #Non-Fiction #Print on Demand
#Religion & Spirituality #STM & Academic
Books #Self-Publishing

литература, предназначена за хората с
горещи сърца и хладен ум, които гледат
сериозно на живота.
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NIKOLOVI RETAIL LTD

ОАК LEAVES

24 Krakra Str.
9000 Varna, Bulgaria
+359 877 211 132
office@nikolovi.bg
www.nikolovi.bg

14 Kotel Str.
9000 Varna, Bulgaria
+359 889 197 069
dabovilista@gmail.com
www.dabovilista.com

NIKOLOVI RETAIL provides book and
entertainment distribution services to
commercial areas nationwide. The team has
more than 10 years of experience in book
distribution and content creation. We have our
own trade area - The Nikolovi Retail Wholesale
Book Dealership, located in Varna, 24 Krakra
Str. The company works directly with more than
60 Bulgarian publishing Houses and distributes
their products to more than 100 stores of
partners nationwide.

# Art, Architecture & Design Books
#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction

OAK LEAVES publishes children's books with
boutique illustrations, interesting texts with
value messages. The message we have to the
children:
Dear children, the small, beautiful moments
that make us happy, make us happy and make
us smile are everywhere around us. Seek
them, find them, enjoy them! Make beautiful
necklaces of beautiful experiences, they will
warm you and help even when you grow up. It
is worth it!

НИКОЛОВИ РИТЕЙЛ ЕООД

ДЪБОВИ ЛИСТА

ул. „Кракра” № 24
Варна 9000, България
+359 877 211 132
office@nikolovi.bg
www.nikolovi.bg

ул. „Котел” № 14
Варна 9000, България
+359 889 197 069
dabovilista@gmail.com
www.dabovilista.com

„Николови Ритейл” предлага
дистрибуция на книги и забавление на
търговски обекти в цялата страна.
Екипът има над 10 години опит в
книгоразпространението и създаването
на медийно съдържание за книги и
четене. Tърговският й обект Борса за
книги „Николови Ритейл” се намира в
гр. Варна на ул. „Кракра” № 24. Работи
директно с над 60 издателства, които
дистрибутира в над 100 обекта и
партньори в цялата страна.

„Дъбови листа” издава детски книжки
с бутикови илюстрации, интересни
текстове с ценностни послания.
Посланието, което имаме към дечицата
е кратичко: Мили деца, малките, красиви
моменти, които ни радват, правят ни
щастливи и ни карат да се усмихваме
са навсякъде около нас. Търсете ги,
откривайте ги, наслаждаваите им
се! Направете си хубави огърлици от
красиви преживявания, те ще ви топлят
и помагат дори когато порастнете.
Заслужава си!
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#Children’s Books
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OBSIDIAN

ORANGE CENTER (ESPO GROUP LTD)

3B Ticha Str.
1504 Sofia, Bulgaria
+359 2 943 39 89
office@obsidian.bg
www.obsidian.bg

18 Graf Ignatiev Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 882 656 414
info@orange-bg.com
www.orangecenter.bg

OBSIDIAN is an independent company set up in
1992. We publish contemporary foreign fiction
(thrillers and modern literature) and non-fiction
(political science, self-help and business
books). We also represent Bulgarian authors
such as Emiliya Dvoryanova, Kristin Dimitrova,
Ivan Krastev, and Bogdan Russev. We publish
the works of Don DeLillo, John Irving, Julian
Barnes, Lauren Groff, Toni Morrison, Khaled
Hosseini, Paulo Coelho, as well as blockbusters
by the best thriller writers - John Grisham, Lee

Child, David Baldacci, Brian Haig, Steve Berry,
Scott Mariani, etc.
#Fiction #How-To & Self-Help #Non-Fiction

ESPO GROUP LTD has founded one of the
largest bookstore chains in Bulgaria – ОRANGE
CENTER. Since 2004 the company has opened
12 stores spread over the largest cities in the
country. In 2012 the company founded its own
Publishing House that has published over 60
titles so far. The purpose of Orange Books is
to create, cultivate and develop the taste for
literature amongst young readers by selecting
quality literature. Amid the authors of Orange

Books are Margaret Atwood, Jennifer Donnelly,
Neal Shusterman, Junot Diaz, Yaa Gyasi etc.
#Fiction

ОБСИДИАН

ОРИНДЖ ЦЕНТЪР („ЕСПО ГРУП” ЕООД)

ул. „Тича” № 3Б
София 1504, България
+359 2 943 39 89
office@obsidian.bg
www.obsidian.bg

ул. „Граф Игнатиев” № 18
София 1000, България
+359 882 656 414
info@orange-bg.com
www.orangecenter.bg

„Обсидиан” е независимо издателство,
създадено през 1992 г. Ние издаваме
съвременни чуждоезични романи
(трилъри и модерна литература) и
публицистика (политология и книги
за самопомощ и бизнес). Издаваме
и български автори като Емилия
Дворянова, Кристин Димитрова, Иван
Кръстев и Богдан Русев. Нашият
каталог включва Дон ДеЛило, Джон
Ървинг, Джулиан Барнс, Лорън Гроф, Тони
Морисън, Халед Хосейни, Паулу Коелю,
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както и майсторите на трилъри Джон
Гришам, Лий Чайлд, Дейвид Балдачи,
Брайън Хейг, Стив Бери, Скот Мариани
и др.

„Еспо Груп” ЕООД е създател на една
от най-големите вериги книжарници
в България - Orange Center. От 2004
година до момента фирмата има
12 обекта в най-големите градове в
страната. От 2012 година фирмата
има и собствено издателство, под
чието лого до момента са излезли над
60 заглавия. Целта на издателство
„Orange Books” е да създава, съхранява
и развива литературния вкус на
млади читатели, като им предоставя
качествена литература. Сред авторите

Click on

на издателството са Маргарет Атууд,
Дженифър Донъли, Нийл Шустерман,
Джуно Диас, Яа Джаси и др.
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OZONE ENTERTAINMENT LTD

PAN PUBLISHING HOUSE

35 Acad. Boris Stefanov Str.
1700 Sofia, Bulgaria
+359 700 20 696
contacts@ozone.bg
www.ozone.bg

P. O. Box 791
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 974 31 65
pan_ik@abv.bg
www.pan-bg.eu

Ozone.bg is an online trade platform that
exists since 2008. For 10 years we wage an
uncompromising battle with the boredom. Our
weapons are vast proposals in numbers of
section – video games and consoles, gaming
peripheral device, books, movies, jigsaw puzzle,
clothes and merchandise, electronic equipment,
gadjets, smart accessories, toys and other. Our
online bookstore is one of the fastest developing
sections. We endeavor to reflect the dynamic
movement of the native book market and the

needs of our clients by offering the newest titles,
books on preorders, special collections and
exclusive editions.
#Bookstore

Leading Publisher of books for children and
young readers – Bulgarian and world classics,
novels by modern authors, poetry, fairy tales
collections, illustrated books for the youngest,
board books, encyclopedias, educational aids
for pre-school age.
#Children’s Books

„ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ПАН”

ул. „Акад. Борис Стефанов” № 35
София 1700, България
+359 700 20 696
contacts@ozone.bg
www.ozone.bg

П. К. 791
София 1000, България
+359 2 974 31 65
pan_ik@abv.bg
www.pan-bg.eu

Ozone.bg e платформа за онлайн
търговия, която съществува от
2008 г. Вече десета година ние
водим безкомпромисна битка със
скуката, а нашите верни оръжия са
разнообразните ни предложения в
секциите за игри и конзоли; гейминг
периферия; книги; филми; пъзели; дрехи
и мърчандайз; електроника, джаджи,
смарт аксесоари; детски и бебешки
играчки и принадлежности. Секцията
„Книги"е една от най-стабилно и бързо
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растящите в онлайн магазина Ozone.
bg. В нея се стремим да отразяваме
динамиката на родния книжен пазар
и желанията на клиентите като
предлагаме най-новото, което се
предлага на българския книжен пазар,
книги на предварителна поръчка,
специални колекции и ексклузивни
издания.

Издателството е водещо в областта
на детската литература. Издава
българска и световна класика,
съвременни романи за деца, поезия,
приказни сборници, илюстрирани
книжки за най-малките, картонени
книжки, енциклопедии, учебно-помощна
литература за предучилищна възраст.

Click on
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PAPER WORLD

PARADOX PUBLISHING HOUSE

2 A. P. Chehov Str., bl. 71 G, fl. 2, app. 41
1113 Sofia, Bulgaria
+359 885 915 435; +359 888 203 345
office@paperworld-bg.com
www.paperworld-bg.com

8 Midjur Str.
1164 Sofia, Bulgaria
+359 888 549 428
paradoxpg@dir.bg
www.paradox.bg

This Publishing House is specialized in design
and production of unique items- 3D paper
models for assembly, 3D projects, graphic
design and prepress. All items of the series
3D Paper Models for Assembly represent easy
and entertaining ways to develop the creative
potential in children and adults alike. Sets with
different degrees of complexities and contents.
Supplemented with curious facts about the life
styles, habitats, and habits of various animals,
fish, birds, dinosaurs, pets, etc. All models

are executed on high quality paper and carton
board.
PAPER WORLD holds all righs to the models
and publications of the series.

PARADOX Publishing House was established
in 1992. PARADOX specialises in foreign and
Bulgarian fictional, autofictional, factional and
non-fictional literature of (assumed) higher
aesthetic quality.

#Children’s Books #Games (non-digital)
#Hobby Books

#Fiction #Non-Fiction

ХАРТИЕН СВЯТ

ИЗДАТЕЛСТВО „ПАРАДОКС”

ул. „А. П. Чехов” № 2, бл. 71, вх. г, ет. 2 ап. 41, кв. „Изток"
София 1113, България
+359 885 915 435; +359 888 203 345
office@paperworld-bg.com
www.paperworld-bg.com

ул. „Миджур” № 8
София 1164, България
+359 888 549 428
paradoxpg@dir.bg
www.paradox.bg

Издателството е специализирано
в проектирането и издаване на
специализирани издания с 3D хартиени
модели за сглобяване, 3D проектиране,
графичен дизайн и предпечат. Моделите
от поредицата „3D хартиени моделите
за сглобяване” са достъпен и забавен
начин за развиване творческия
потенциал на деца и възрастни.
Комплекти с ралична степен на
сложност и съдържание. Обогатени
с любопитни факти за живота,

Издателство „Парадокс” е създадено
през 1992 г. Основно се специализира
в издаването на българска и
чуждестранна фикционална,
автофикционална, факционална
и нефикционална литература с
(предполагаемо) по-високи естетически
качества.
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местообитанието и навиците на
различните видиве животни, риби,
птици, динозаври, домашни любимци
и др. Моделите са изработени от
висококачествени хартии и картони.

Click on
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PARITET PUBLISHING HOUSE

PEDAGOG 6

70 Tcaribrodska Str.
1309 Sofia, Bulgaria
+359 879 471 930
paritetlit@abv.bg
www.paritetbg.com

P. O. Box 82
1408 Sofia, Bulgaria
+359 888 562 034
pedagog6@yahoo.com
www.pedagog6.com

The main directions of our publishing are:
history, biographies, alternative medicine;
esotericism and contemporary esoteric
practices; psychology of personality and
success; potential human abilities.

Student books, textbooks.
#Education

#History #Biographies
#Esotericism#Psychology of personality and
success

ИЗДАТЕЛСТВО „ПАРИТЕТ”

ПЕДАГОГ 6

ул. „Царибродска” № 70 - партер
София 1309, България
+359 879 471 930
paritetlit@abv.bg
www.paritetbg.com

П. К. 82
София 1408, България
+359 888 562 034
pedagog6@yahoo.com
www.pedagog6.com

Основните направления на нашето
издателството са: история, биографии,
алтернативна медицина; езотерика
и съвременни езотерични практики;
психология на личността и успеха;
потенциалните свръхспособности на
човека.

Учебници и учебни помагала.
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Click on
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PERGAMENT PRESS

PERSEUS PUBLISHING HOUSE

Jk. Nadejda 3, bl. 302-J, app. 159
1229 Sofia, Bulgaria
+359 888 667 753
staniotov@abv.bg
www.pergamentpress.com

19 Iskarsko shose Blvd., office 23 - Knijna borsa „Bolid” fl. 2
1592 Sofia, Bulgaria
+359 885 149 589
ik.persey@gmail.com
www.perseus-books.com

Publishing House PERGAMENT PRESS EOOD
was founded in 2009. For the period of 9 years
of active publishing activities we have more than
100 projects. Although our books have been
on the market not for long, they are already
well-known to the Bulgarian reader, and many
of them often hit the weekly and monthly Book
Top Lists in the country. The reason is the
professional and precise choice of titles, the
high quality of the translations, the elegant layout
of the covers, and the good graphic design.

#Children’s Books #Cooking & Enjoyment
#Education #Fiction #How-To & Self-Help
#Non-Fiction#Religion & Spirituality #Tourism

PERSEUS publishes books by leading authors
in modern European literature (Tom Egeland,
Sofi Oksanen, Jan Guillou, Antonio Gomes
Rufo, Kjell Westö, Johanna Sinisalo, José
Manuel Caballero Bonald, Ingvar Ambjornsen,
Rosa Liksom, Sergey Minaev, Sergey Alexeev,
Monika Fagerholm, etc..), European classics
(Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Bram
Stoker, Vicente Blasco Ibañez, W. M. Thackeray,
Juan Valera, Elizabeth Gaskell, William Butler

Yeats, Mihail Bulgakov, etc .), anthologies
(with works of Shakespeare, Rilke, Petrarka,
Baudelaire, Lorka), historical documentaries,
Bulgarian prose and poetry.
#Children’s Books #Education #Fiction
#How-To & Self-Help #Non-Fiction

ПЕРГАМЕНТ ПРЕС

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ПЕРСЕЙ”

ж. к. „Надежда” 3, бл. 302, вх. Ж, ап. 159
София 1229, България
+359 888 667 753
staniotov@abv.bg
www.pergamentpress.com

бул. „Искърско шосе” № 19 офис 23 (Книжна борса „Болид", ет.2)
София 1592, България
+359 885 149 589
ik.persey@gmail.com
www.perseus-books.com

Издателство „Пергамент Прес” ЕООД
е основано през 2009 г. За периода
от девет години активна издателска
дейност ние имаме повече от 100
проекта. Въпреки че книгите ни не са
отдавна на пазара, те са вече добре
познати на българските читатели и
много от тях попадат в седмичните
и месечните Топ класации в страната.
Причината е професионалния и точен
избор за заглавия, високото качество
на превода, елегантното оформление
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на кориците и добрия графичен дизайн.
„Пергамент Прес” публикува както
художествена литература, така и
нехудожествена литература.

Издателска къща „Персей” е създадена
през 2004 г. от литературния
изследовател и критик Пламен Тотев,
член на Съюза на българските писатели,
автор на литературни изследвания и
учебни помагала. Продукцията на ИК
„Персей” е разнообразна: - съвременна
преводна европейска литература,
с акцент върху скандинавската и
руската; световна класика; научнопопулярна литература; българска проза
и поезия; книги за деца и тийнейджъри;
учебни помагала по български език и

Click on

литература. Книгите на „Персей” се
разпространяват в цялата страна както в големите вериги книжарници,
така и в независими книжарници във
всички градове.
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PLEIAD PUBLISHERS

POSOKI PUBLISHING LTD

11 Slaveykov Sqr.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 980 14 63
pleiad@tea.bg
www.pleiadbooks.com

19 Iskarsko shose Blvd.
1528Sofia, Bulgaria
+359 899 808 071
posoki@gbg.bg
www.posoki.eu

PLEIAD Publishing Company (set up in 1991)
publishes international fiction. Stephen King,
Dean Koontz, Colleen McCullough are among
the leading authors. Worthy of note are the
illustrated editions of Myths and Legends of
Ancient Greece, Gods, Tombs and Scientists,
Encyclopedia of the Firsts, Myths of the World.

POSOKI Publishing is one of the well known
Bulgarian children's publishing. It specializes in
publishing books for children from earliest age
(from 0 to 7 years old). More than ten years
its books are making his little readers and their
parents happy.
#Children’s Books

#Art, Architecture & Design Books #Children’s
Books #Comics #Fiction

ИЗДАТЕЛСТВО ПЛЕЯДА

ИЗДАТЕЛСТВО „ПОСОКИ”

пл. „Славейков” № 11
София 1000, България
+359 2 980 14 63
pleiad@tea.bg
www.pleiadbooks.com

бул. „Искърско шосе” № 19
София 1528, България
+359 899 808 071
posoki@gbg.bg
www.posoki.eu

Издателство „Плеяда” е основано
през 1991 година; публикува предимно
преводна художествена литература,
сред водещите автори са Стивън Кинг,
Дийн Кунц, Колийн Макълоу. Създадени
са и три поредици – „Световен
трилър”, „Съвременна романтична
проза” и „Златни страници”. Интерес
представляват луксозните издания на
„Митове от цял свят”, „Старогръцки
легенди и митове”, „Богове, гробници,
учени”, „Енциклопедия на първите”.

Издателство „Посоки” е едно от
добре познатите български детски
издателства. Специализирано е в
издаването на детски книжки за деца от
най-ранна възраст (от 0 до 7 години).
Повече от десет години книгите му
радват малките читатели и техните
родители.
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Click on
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PRESS

PRO BOOK

113 A Tsarigradsko shosse Blvd.
1784 Sofia, Bulgaria
+359 2 975 20 46
pres@pres.bg
www.pres.bg

72 Andrey Liapchev Blvd.
1799 Sofia, Bulgaria
+359 886 602 703
office@profilms.bg
www.probook-bg.com

"Read our books - Read the World!” Writing
about people is hard, publishing it is something
more, it's responsibility. For that reason Press
Publishing has created precisely its team of
creative and qualified members. Their main
goal - searching and creating books that enrich
the reader intellectually, that amuse and delight.
"If you plan a year ahead - plant rice, if you
plan ten years ahead - plant a tree, if you think
century ahead - educate!” We think centuries

ahead - we create children books! Because
child intelligence and creativity create our Future!
#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction

#Business & Specialist Information
#Children’s Books #Comics #Cooking &
Enjoyment #Education #Fiction #Games
(non-digital) #How-To & Self-Help#NonFiction

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРЕС”

ПРО БУК

бул. „Цариградско шосе” №113 А
София 1784, България
+359 2 975 20 46
pres@pres.bg
www.pres.bg

бул. „Андрей Ляпчев” № 72
София 1000, България
+359 886 602 703
office@profilms.bg
www.probook-bg.com

„Отвори нашите книги – прочети
света!". Да пишеш за хората е трудно,
а да издаваш написаното – е не само
трудно, то е и отговорно. Затова
Издателство „Прес” изключително
прецизно е съставило своя екип от
креативни и компетентни личности.
Тяхната основна задача е да подбират
и създават такива книги, които да
обогатяват библиотеката на читателя,
да дадат храна на неговия интелект, да
го забавляват и доставят естетическа
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наслада. „Ако мислиш година напред –
посей ориз, ако мислиш за десет години
напред - засади дърво, а ако мислиш век
напред - образовай!” Защото мислим
поне век напред - създаваме книги
предимно за деца! Техният интелект,
ценности и творческо мислене ще
определят и нашето бъдеще!

Click on
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PROSVETA PUBLISHING GROUP

PROZORETZ PUBLISHING HOUSE

2 Zemedelska Str.
1618 Sofia, Bulgaria
+359 2 818 20 20
prosveta@prosveta.bg
www.prosveta.bg

7 Tulovo Str.
1504 Sofia, Bulgaria
+359 878 300 136
office@prozoretz.com
www.prozoretz.com

PROSVETA Publishing Group is the largest
publisher of textbooks and educational materials
in Bulgaria. It was founded in 1945. The group
incorporates Prosveta - Sofia, Prosveta Plus,
Prosveta AzBuki and Prosveta Libri. Prosveta
Libri is specialised in creating digital books for
the whole group. Prosveta - Sofia Foundation
works for modern education. PROSVETA’s
publications have won numerous national and
international awards, including Golden Lion

(2015), A’Design (2015) and 4 Best European
Learning Materials Awards (2009, 2014, 2016,
2017).
#Education

PROZORETZ Publishing House was founded
in 1991 and we have a relatively small, but
constant presence on the Bulgarian book
market. We publish mostly translated literature
– in our publishing portfolio you could find
American, French, English, Italian, German,
Spanish, etc. writers, as well as some
amazing authors from the Middle East. We
publish both classics and temporary works,
mostly fiction, but also many non-fictional

ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА”

„ПРОЗОРЕЦ” ЕООД

ул. „Земеделска” № 2, кв. „Овча купел"
София 1618, България
+359 2 818 20 20
prosveta@prosveta.bg
www.prosveta.bg

ул. „Тулово” № 7
София 1504, България
+359 878 300 136
office@prozoretz.com
www.prozoretz.com

„Просвета” е най-голямата издателска
група за учебници, учебни помагала и
методическа литература в България.
Основана е през 1945 г. Днес тя
обединява издателствата „Просвета –
София", „Просвета Плюс", „Просвета
АзБуки” и „Просвета Либри", което
създава всички електронни книги
на групата. Фондация „Просвета –
София"подпомага модернизирането на
образованието. Издания на „Просвета”
са печелили много национални и
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международни награди, включително
„Златен лъв” (2015 г.), A’Design (2015 г.)
и „Най-добър учебник в Европа” (2009,
2014, 2016 и 2017 г.).

Издателска къща „Прозорец”
съществува от 1991 година. В
каталога на издателството са събрани
разнообразни по жанр и стил книги художествена, биографична, детска
литература, фантастика, енциклопедии,
източна философия и др. Благодарение
на нашите висококвалифицирани
преводачи, предлагаме българските
издания на книгите на Джон Стайнбек,
Джон Ъпдайк, Кърт Вонегът, Елизабет
Гилбърт, Робърт Лъдлъм, Том Кланси,
Джон Конъли, Джаки Колинс, Джоан

Click on

genres. PROZORETZ doesn't have an exact
focus – most of all we do our best to offer
good literature to our readers. Some of "our”
most successful authors are: John Steinbeck,
John Updike, Kurt Vonnegut, John Connolly,
Joanne Harris, Elisabeth Gilbert, Marguerite
Duras, Terry Goodkind, Terry Pratchett, Patrick
Rothfuss, David Mitchell and many others.
#Children’s Books #Education #Fiction
#How-To & Self-Help #Non-Fiction

Харис, Деивид Мичъл, Тери Гудкайнд, Тери
Прачет, Фернан Бродел и много други.
Една от най-успешните ни поредици е
„Хроника", за документална литература.
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PUH LTD

REGALIA 6

154 Maritsa Blvd., fl. 3, office 25
4018 Plovdiv, Bulgaria
+359 32 621 362
office@puhbooks.com
www.puhbooks.com

8 Acad. G. Bontchev Str., room 214, 220
1113 Sofia, Bulgaria
+359 888 350 860
regalia@abv.bg
www.regalia.bg

PUH publishing offers a variety of books for
children aged 0-8 years. These include musical
books, educational books, activity books,
encyclopedias, eva foam books, board books
for the youngest.

REGALIA 6 is a Publishing House specialized
in student textbooks and exercise books for
elementary and high school students. The
authors are proficient in the respective areas
and have extensive pedagogy experience. Until
now the publishing House has published over
400 titles. Some of the most popular ones
include high school math textbooks, the series
for high school exams preparation, books for
math competition preparation, etc.

#Children’s Books

#Education

ИЗДАТЕЛСТВО ПУХ

РЕГАЛИЯ 6

бул. „Марица” № 154, ет. 3, офис 25
Пловдив 4018, България
+359 32 621 362
office@puhbooks.com
www.puhbooks.com

ул. „Акад. Геоги Бончев” бл. № 8, ИМИ, ст. 214, 220
София 1113, България
+359 888 350 860
regalia@abv.bg
www.regalia.bg

Издателство „Пух” предлага
разнообразие от книги за деца на
възраст 0-8 години. Те включват
музикални книги, образователни книги,
книги - игри, енциклопедии, книжки от
ева материал, картонени книжки за
най-малките.

Издателство „Регалия-6” е
специализирано в издаването на
учебници и учебно-помощна литература
за всички класове на средното училище.
Авторите са едни от най-добрите
специалисти в съответната област
и с богат педагогически опит. На
изключително голям интерес се радват
учебниците по математика за горния
курс, поредиците за подготовка за
зрелостни и кандидатстудентски
изпити, за подготовка за външно
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оценяване, за математически
състезания, справочници за горен
курс и др.
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RIBKA PUBLISHING

RIVA PUBLISHERS

5 Maglen Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 887 217 298
office@ribka-publishing.bg
www.ribka-publishing.bg

53 Graf Ignatiev Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+ 359 2 986 56 86
riva@rivapublishers.com
www.rivapublishers.com

RIBKA Publishing is a small Bulgarian publishing
House for children’s books. Small in size, big
in heart. We started in the end of 2013 with
our own title Fishie. We publish only 6-7 titles
a year, that we choose very carefully, for kids
0-12 YO. We create children’s books with really
interesting texts and really artistic illustrations
such as Fishie, The Two Kingdoms, Petite &
Sweet, The Sugar Bowl Fairy. We import only
the most artistic, the award winning and the

most inspiring children’s books in the last years.
Our purpose is to help Bulgarian children know
and understand what real art is by letting them
hold it in their hands.
#Children’s Books #Games (non-digital)

RIVA Publishers, founded in 1990, is one
of the first private publishing Houses to be
established in Bulgaria after the start of
transition to market economy in that same
year. The thematic range of RIVA’s publications
includes history, philosophy, the social
sciences, biography, creative writing by eminent
Bulgarian and foreign authors, Greek and Latin
epigraphy, musicology, as well as academic
and school books.

ИЗДАТЕЛСТВО „РИБКА”

ИЗДАТЕЛСТВО „РИВА”

ул. „Мъглен” № 5
София 1000, България
+359 887 217 298
office@ribka-publishing.bg
www.ribka-publishing.bg

ул. „Граф Игнатиев” № 53 Б
София 1000, България
+ 359 2 986 56 86
riva@rivapublishers.com
www.rivapublishers.com

Издателство „Рибка” е малко
издателство за детски книги. Малко
по размер, голямо по душа. Започнахме
в края на 2013-а с нашето авторско
издание „Рибка". Годишно издаваме
6-7 заглавия, които подбираме много
внимателно, за деца от 0 до 12 г.
Създаваме книги с наистина интересни
текстове и артистични илюстрации
– като „Рибка", „Двете кралства",
„Малка сладка", „Феята от захарницата".
Внасяме само най-артистичните,
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награждавани и вдъхновяващи детски
книги от последните години. Нашата
мисия е да помогнем на българските
деца да се докоснат до истинското
изкуство и да го разбират по-добре,
като го държат в ръцете си и го
разлистват, колкото си искат.

#Art, Architecture & Design Books
#Children’s Books #Education #Fiction
#Non-Fiction

Издателство „Рива”, създадено през
1990 г., е едно от първите частни
издателства в България след прехода
към пазарна икономика през същата
година. Тематичният обхват на
публикациите на „Рива” включва
история, философия, социални науки,
биографии, книги на изтъкнати
български и чуждестранни автори,
гръцка и латинска епиграфика,
музикология, академична и учебна
литература.

Click on
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S. A. N. PRO / PEARSON

SHAMBHALA

30 Yankul voivoda Str. bl. A, entr. 2
9000 Varna, Bulgaria
+359 52 600 516; +359 52 641 200; +359 52 655 504
longman-bulgaria@mbox.contact.bg
www.longman-bulgaria.com

19 Iskarsko shose Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 899 812 822
shambhalabooks@abv.bg
www.shambhala.bg

S. A. N. PRO is a representative of Pearson
Education for Bulgaria. It is the leading publisher
in the field of language teaching and publication
of coursebooks in natural sciences under
Pearson’s license. Whether it's at home, in the
classroom, or in the workplace, learning is a
never-ending road of discovery, challenge and
inspiration. At S. A. N. PRO, we create tools that
provide opportunities for learners at every stage
of this journey. We create a lot of educational

One of the oldest Bulgarian publishers, created
in 1990. SHAMBHALA Publishing House has
published about 400 books in the esoteric area:
1001 Sanctuaries (Sacred Places); Thracian
and Bulgarian Civilization; Feng Shui; Reiki,
Ayurveda, Traditional Chinese Medicine; Yoga,
Tantra, Hinduism; Buddhism, Zen; Taoism;
Martial Arts; Shamanism; Sufism; Theosophy;
New Age; Ancient Civilizations and Cultures;
Mystical Techniques of Success and Prosperity.

resources that teachers need. We offer teachers
the best professional development programmes
to help their students develop their full potential.
#Education

С. А. Н. ПРО / ПИЪРСЪН

ШАМБАЛА

ул. „Янкул войвода” № 30, бл. А, вх. 2
Варна 9000, България
+359 52 600 516; +359 52 641 200; +359 52 655 504
longman-bulgaria@mbox.contact.bg
www.longman-bulgaria.com

бул. „Искърско шосе” № 19
София 1000, България
+359 899 812 822
shambhalabooks@abv.bg
www.shambhala.bg

С. А. Н. ПРО е представител на „Пиърсън
Едюкейшън” за България и водещ
издател в областта на езиковото
обучение и публикуването на учебници
по природни науки по лиценз на Пиърсън.
Независимо дали е у дома, в класната
стая или на работното място,
ученето е безкраен път на откритие,
предизвикателство и вдъхновение. В
С. А. Н. ПРО създаваме образователни
инструменти, които предоставят
възможности на обучаемите на
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всеки етап от това пътуване. Ние
създаваме и множество образователни
ресурси, необходими на учителите.
Предлагаме им най-добрите програми
за професионално развитие, за да
помогнат на учениците си да разгърнат
пълния си потенциал.

#Fiction #Religion & Spirituality #Tourism

Едно от най-старите български
издателства (1990). Около 400 издания
в област езотерика: 1001 светилища
(свещени места), тракийска и българска
цивилизация, фън шуй, рейки, аюрведа,
традиционна китайска медицина, йога,
тантра, индуизъм, будизъм, дзен,
даоизъм, бойни изкуства, шаманизъм,
суфизъм, Ошо, теософия, ню ейдж,
древни цивилизации и култури, мистични
техники за успех и благоденствие.

Click on
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SIBI PUBLISHING HOUSE

SIGMA 55

4 Slaveikov Sq.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 987 0141
sibi@sibi.bg
www.sibi.bg

53, 31st Polk Str.
7500 Silistra, Bulgaria
+ 359 878 820 645
vezni55@gmail.com

A Publishing House specialized in the area of
legal literature, annotated law compilations,
and juridical magazines. As a key figure in the
law publishing in Bulgaria, we also organize
seminars and trainings on problems of the
Bulgarian and European legislation.

Wholesale and retail of textbooks, books,
stationary and educational materials.

#Business & Specialist Information #Education

#Calendars#Children’s Books #Comics
#Cooking & Enjoyment #Education #Fiction
#Games (non-digital) #How-To & SelfHelp #Maps #Miscellaneous #Non-Fiction
#Religion & Spirituality #STM & Academic
Books #Tourism #Historical

ИЗДАТЕЛСТВО „СИБИ”

„СИГМА 55” ООД

пл. „Славейков” № 4, ет. 4
София 1000, България
+359 2 987 0141
sibi@sibi.bg
www.sibi.bg

ул. „31ви полк” № 53
Силистра 7500, България
+ 359 878 820 645
vezni55@gmail.com

Издателство „Сиби” e специализирано
в областта на правната литература.
Издава учебници, монографии,
справочници, методически ръководства
и коментари, научни списания и сборници
с нормативни актове.

Търговия на едро и дребно с учебници,
книги, канцеларски стоки, образователни
материали.
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SIMETRO BOOKS

SLOVO PUBLISHING HOUSE

3 Strelcha Str.
1164 Sofia, Bulgaria
+359 888 253 223
products@simetro.com
www.simetro.com

18 Hristo Smirnenski Str.
467 Veliko Tarnovo, Bulgaria
+359 62 620 350
office@izdatelstvo-slovo.com
www.izdatelstvo-slovo.com

We at SIMETRO books are specialized in gift
books, cards, signs, photographic albums and
other luxurious publishing products production
with our own distribution. We manage wide
range of book related accessories and gifts.

SLOVO Publishing House is the first private
publishing House in Veliko Tarnovo – begins
work in 1990. It publishes mainly educational
books.
#Children’s Books #Education

#Book Art/Artist’s Books #Calendars
#Children’s Books #Games (non-digital)
#Miscellaneous

СИМЕТРО БУКС

ИЗДАТЕЛСТВО „СЛОВО”

ул. „Стрелча” № 3
София 1164, България
+359 888 253 223
products@simetro.com
www.simetro.com

ул. „Христо Смирненски” № 18
Велико Търново 467, България
+359 62 620 350
office@izdatelstvo-slovo.com
www.izdatelstvo-slovo.com

Ние от издателство „Симетро
букс” разработваме, произвеждаме
и доставяме малки формати
поздравителни книжки, етикетчета за
подаръци, картички, късметчета и други
луксозни сувенирни продукти, подходящи
за подарък или импулсна покупка в
книжарници, сувенирни и цветарски
магазини. Поддържаме богата гама
аксесоари за четене и подаръци свързани
с книгите.

Издателство „Слово” е първото
частно великотърновско издателство,
основано през септември 1990 г. Издава
предимно учебно-помощна литература.
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SLUNTSE PUBLISHERS

SOFTPRESS

11 Slaveykov Sqr., fl. 4
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 988 37 97
office@sluntse.com
www.sluntse.com

6 Danail Dechev Str.
1407 Sofia, Bulgaria
+359 2 958 25 67
clients@soft-press.com
www.soft-press.com

SLUNTSE Publishers, established in 1937, is
one of the oldest and well known in Bulgaria.
Ever since 1990, when publishing House
reestablished it self, to these days SLUNTSE
Publishers are focused on inspiring literary
works of biographies, memoirs political thrillers
and documentary, tips on parenting, self help
books, health and psychology. The publishing
House is also known with compelling books by
talented Bulgarian authors, many of which have
become bestsellers.

#Cooking & Enjoyment #Fiction #How-To &
Self-Help #Non-Fiction #Religion & Spirituality

SOFTPRESS is founded in 1994 by a group
of students from the Faculty of Mathematics
and Informatics at Sofia University St. Kliment
Ohridski. For ten years the company has
grown as a leader in IT book publishing.
Today SOFTPRESS is one of the highest
ranked Bulgarian publishers whose motto
Books for the whole family sums up its rich
portfolio of books. The company catalogue
features over 1400 titles which span various

ИЗДАТЕЛСТВО „СЛЪНЦЕ”

СОФТПРЕС

пл. „Славейков” № 11, ет. 4
София 1000, България
+359 2 988 37 97
office@sluntse.com
www.sluntse.com

ул. „Данаил Дечев” № 6
София 1407, България
+359 2 958 25 67
clients@soft-press.com
www.soft-press.com

Издателство „Слънце” е създадено през
1937 г. и е едно от най-старите и добре
познати на читателите в България.
От 1990 насам, когато възстановява
своята дейност, работата на „Слънце”
е фокусирана върху вдъхновяващи
биографии и автобиографии,
мемоари, политически трилъри и
документалистика, съвети и книги за
родители, книги за самопомощ, здраве и
психология. Издателството е познато и
с книгите си от популярни, талантливи
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български автори, много от които са
бестселъри.

„Софтпрес” е основано през 1994 г. от
студенти по информатика във ФМИ
на СУ и за десет години израства като
лидер в компютърната литература.
Днес „Софтпрес” е едно от найголемите издателства в България със
собствена дистрибуторска мрежа.
Богатото портфолио на компанията
включва над 1400 заглавия и отговаря на
мотото „Книги за цялото семейство".
В каталога ни присъстват детски
образователни и занимателни
книги; художествена литература;

Click on

genres: children’s educational and activity
books, fiction, self-help books, dictionaries,
foreign-language learning books, travel guides,
computer books and specialized titles in the
fields of medicine, architecture, marketing and
management; popular psychology and culinary.
#Art, Architecture & Design Books #Book
Art/Artist’s Books #Business & Specialist
Information #Children’s Books #Cooking &
Enjoyment #Education #Fiction #How-To &
Self-Help #Non-Fiction#STM & Academic
Books #Software Publishing #Tourism

самоучители; речници и помагала по
чуждоезиково обучение; пътеводители;
специализирани издания от областта
на медицината, архитектурата,
маркетинга и мениджмънта; популярна
психология; кулинария.
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SVETLANA YANCHEVA – IZIDA

TANGRA TANNAKRA
PUBLISHING HOUSE

18 Shipchenski prohod Str., B 35
1113 Sofia, Bulgaria
+359 878 229 694
ik.izida@abv.bg
www.izida.info
The Publishing House was established in 2012
by specialists with a long-time experience in
the field of publishing, translation, distribution,
marketing and PR of books. Therefore our
books are always well-noticed. The Publishing
House specializes in European and Bulgarian
literature for adults and young adults. It
publishes European writers such as SaintExupйry, Oscar Wilde, Liviu Rebreanu, Kim
Leine, Maria Parr, Knut Faldbakken, Jan Balabбn,
Jićн Hбjнćek, etc. as well as Bulgarian authors.

16 Knyaz Alexander I Str., ent. B, fl.1, app. 2,
P. O. Box 1832, 1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 986 44 19; +359 879 536 630
mail@tangra-bg.com
www.tangra-bg.org
We work with experienced translators who
have proven their qualities. We have very good
contacts and continue to collaborate with a lot of
libraries. Our books can be found in bookshops
throughout the whole country, as well as online.
Many titles have received rave re-views from
critics and the media.
#Children’s Books #Fiction #Non-Fiction

The TANGRA TaNakRa Publishing House
LTD publishing and disseminating scientific
knowledge, hypotheses, myths and legends
connected with the history of the Bulgarian
people. The books from the Bulgarian Eternity
series are seeking answers to questions
concerning the origin and the rich cultural
heritage of the Bulgarians in the sphere of the
philosophical insight about the world, state
systems, social structure, military art, literature,

linguistic culture, construction, astronomy
and religion, as well as their influence and
contribution to world culture. Our aspiration is
to impart human and historical self-confidence
to the children of Bulgaria, scattered like sand
by the vicissitudes of history.
#Calendars #Children’s Books #Education
#Maps #Non-Fiction#Tourism #Historical
Studies

СВЕТЛАНА ЯНЧЕВА - ИЗИДА

ИК „ТАНГРА ТАННАКРА”

бул. „Шипченски проход” № 18, Б 35
София 1113, България
+359 878 229 694
ik.izida@abv.bg
www.izida.info

ул. „Княз Александър I” № 16, вх. Б, ет. 1, ап. 2, П. К. 1832
София 1000, България
+359 2 986 44 19; +359 879 536 630
mail@tangra-bg.com
www.tangra-bg.org

Издателството е създадено през 2012
г. от специалисти с дългогодишен
опит в областта на книгоиздаването.
Специализирано е в областта
на европейската и българската
литература за деца и възрастни. Сред
авторите му са Екзюпери, Оскар Уайлд,
Мария Пар, Ким Лайне, Ян Балабан,
Иржи Хаичек и др. Работи с опитни
преводачи, но дава шанс и на млади хора
да докажат таланта си в областта
на превода. Продукцията на „Изида” се
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разпространява в книжарниците на
цялата страна.

ИК „ТАНГРА ТанНакРа” ООД публикува
и разпространява научни знания,
хипотези, митове и легенди, свързани с
историята на българската народност.
Книгите от поредица „Българска
вечност” търсят отговор на
въпросите за произхода и богатото
културно наследство на българите
в областта на философското
осмисляне на света, държавното
управление, социалното устройство,
военното изкуство, писмеността,
езиковата култура, строителството,

Click on

астрономията и религията, за тяхното
влияние и принос в световната култура.
Нашият стремеж е да дадем човешко и
историческо самочувствие на децата
на българския род, разпръснати като
пясък по света от превратностите на
историята.
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TAT CREATIVE

TIP-TOP PRESS PUBLISHING HOUSE

Mladost 1 A, bl. 548, fl. 2, office 210
1729 Sofia, Bulgaria
+359 887 866 859
office@tatcreative.com
www.tatcreative.com

102 Vassil Levski Blvd.
1527 Sofia, Bulgaria
+359 2 943 44 12
tiptoppress@abv.bg

Our Publishing House is creating and
distributing an interactive children project called
"This and That". It is a series of printed books
and a digital version in the form of a mobile
application. We have won several international
awards with the project. The whole idea behind
the project is to allow the child a completely
natural and more holistic way of learning – with
playing, not the usual academical style with
separate school classes. Counting, calculating,
reading, writing with the everyday activities

and the surrounding objects of the world they
know. Bringing the books to life in digital media
is another key element. This way we will get
the attention of children who have no interest
in reading (but spend most of their time on
devices) and encourage them to get acquainted
with books and love them in time.
#Children’s Books #Education

TIP-TOP PRESS Publishing House (founded
in 1994) issues exclusively books prepared
for the specific edition by Bulgarian authers
(over 400 titles) - mainly literature on history
and methodics of Bulgarian and world sports
(football, basketball, volleyball, handball,
boxing, equestrian, athletics, rowing,
weightlifting, taekwondo, sumo, sailing,
swimming, skiing, motor sports, cycling,
fencing, Olympics), but also in the field of

internal medicine, Bulgarian ethnology, history
of local communities and Bulgarian history,
hydrology and geography of the regions,
history and methodics of arts, 19th, 20th and
21st century Bulgarian poetry and fiction (incl.
series "Shot Pegasus' - 27 Bulgarian authors).
#Education #Non-Fiction #STM & Academic
Books #Sports #Medicine

ТАТ КРИЕЙТИВ

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ТИП-ТОП ПРЕС”

ж. к. „МЛАДОСТ” № 1 А, бл. 548, ет. 2, офис 210
София 1729, България
+359 887 866 859
office@tatcreative.com
www.tatcreative.com

бул. „Васил Левски” № 102
София 1527, България
+359 2 943 44 12
tiptoppress@abv.bg

Нашето издателство се занимава с
издаването на детски интерактивен
проект: „Туй-Онуй". Това са поредица
приказки, които отпечатваме на книги
и отделно към тях има дигитални
версии на приказките под формата
на апликации. Имаме вече няколко
международни награди. Идеята
на проекта е по един холистичен
начин да поднасяме игри свързани с
образованието и ежедневието ни, т.е.
да не учим отделно математика или

Издателска къща „Тип-топ прес”
(основана 1994 г.) издава изключително
български автори с подготвени за
конкретното издание книги (над 400
заглавия) - основно литература по
история и методика на българския
и световния спорт (футбол,
баскетбол, волейбол, хандбал, бокс,
конен спорт, лека атлетика, гребане,
вдигане на тежести, таекуондо,
сумо, ветроходство, плуване, ски,
автомобилизъм, колоездене, фехтовка,
олимпийски игри), но също и издания в

114

език, а всичко да е слято в едно, така
както е в живота ни. Оживявайки
книгите на различни платформи те
стават по-достъпни до всички деца
и по този начин поддържаме любовта
към книгите и привличаме вниманието
на децата, които иначе не проявяват
интерес към четенето.

Click on

областта на вътрешната медицина,
българска етнология и краезнание,
история на България, хидрология и
география на регионите, история и
методика на изкуството, българска
поезия и проза от XIX, ХХ и ХХI век (вкл.
поредицата „Простреляния Пегас” с 27
български автори).
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TRAVEL BOOKS

TRUD PUBLISHING HOUSE

12 George Bakalov Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 898 571 558
info@travelbooks.bg
www.travelbooks.bg

84 St. St. Cyril and Methodius, fl. 3
1202 Sofia, Bulgaria
+359 2 942 23 75
sales@trud.cc
www.trud.cc

Travel guides about Bulgaria and the world.

TRUD was founded only in 1992. Now more
than 1500 titles are published with TRUD’s
logo – fiction and non-fiction, in hardcover or
in paperback. Some of our most outstanding
authors are: Churchill, H. Kissinger, Sir Basil
Liddell Hart, etc.

#Tourism

ТРАВЪЛ БУУКС

„КК ТРУД” ООД

ул. „Георги Бакалов” № 12
София 1000, България
+359 898 571 558
info@travelbooks.bg
www.travelbooks.bg

ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 84, ет. 3
София 1202, България
+359 2 942 23 75
sales@trud.cc
www.trud.cc

Туристически издания и пътеводители
за България и света.

Книгоиздателска къща „Труд” е
едно от малкото издателства в
България, което е част от голяма
медийна група. То е основано на 1
март в далечната 1992 г. от бивши и
настоящи вестникари. През годините
в КК „Труд” са работили повече от 30
човека, част от които понастоящем
са собственици и управители на други
издателски къщи. В резултат на това
на родния книжен пазар има над хиляда
български и преводни заглавия с логото
на „Труд”, сред които художествена
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#Children’s Books#Cooking & Enjoyment
#Education #Fiction #Non-Fiction #Religion
& Spirituality

литература, документалистика,
биографични, популярни, научни,
справочни и енциклопедични четива и
др. Една немалка част от изданията
нямат аналог у нас. Сред някои от найавторитетните заглавия са: „Голяма
енциклопедия „България”, „Дипломацията”
и от Хенри Кисинджър, „История на
Първата световна война”, „История на
Втората световна война”, „Енциклопедия
на лечебните растения в България”,
„Българска риболовна енциклопедия”,
„Българска ловна енциклопедия”,
„Енциклопедия на виното”,
„Български хроники” и др.
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TRUD & PRAVO PUBLISHING HOUSE

UNISCORP PUBLISHING HOUSE

1 Macedonia Sqr.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 2 987 51 10
office@trudipravo.bg
www.trudipravo.bg

Zaharna Fabrika bl. 19, ent. B, app. 8
1345 Sofia, Bulgaria
+359 2 476 76 25
uniscorp@gmail.com
www.uniscorp-bg.com

Publishing House specialising in professional
publications. Publishes four monthly magazines,
five year-books and numerous books in law,
economics and labour issues. Offers five
general reference software products.

UNISCORP Publishing House is known on the
book market for the quality literature published
to high translational and editorial standards.
We specialize in fiction and non-fiction foreign
and Bulgarian literature. We are cooperating
with foreign partners and employ a team of
professionals. Our catalogue includes mainly
classical and modern prize awarded authors
from all over the world. Our non-fiction series
include luxurous editions in the field of culture.

#Business & Specialist Information #Education

ИК „ТРУД И ПРАВО”

ИК „УНИСКОРП”

пл. „Македония” № 1
София 1000, България
+359 2 987 51 10
office@trudipravo.bg
www.trudipravo.bg

кв. „Захарна фабрика", блок 19, вход Б, ет.1
София 1345, България
+359 2 476 76 25
uniscorp@gmail.com
www.uniscorp-bg.com

Издателство за професионална
литература. Издава четири месечни
списания, пет книги-годишници
и много книги в областта на
правото, икономиката и социалната
дейност. Предлага пет компютърни
информационни продукта с цялостно
тематично знание.

Издателска къща „Унискорп” е създадена
през 1996 г. със седалище в гр.София.
Издателството предлага голямо
разнообразие от художествена и не
художествена, преводна и българска
литература. Изданията на „Унискорп”
се отличават с високо качество на
превод, редакция и печат. Подбрани са
произведения на световно признати
автори в поредиците класика,
литературни звезди на съвременната
проза, трилъри и криминална
литература, исторически романи,
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We are a member of the Bulgarian Book
Association, the Association for Culture and
Literature, and are listed in the Bulgarian Culture
Organizations Register. We actively take part
in cultural events (festivals, book-fairs, etc.)
which constitute the literary life in our country.
#Children’s Books #Comics #Fiction #Maps
#Non-Fiction

мистери, тайни и загадки. Издателство
„Унискорп” има амбицията да увеличи
предлагането на книги за деца и
тийнейджъри - романи и енциклопенични
издания. Годишно издава около 25 - 30
нови заглавия.
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UNIVERSITY PRESS ST. KLIMENT OHRIDSKI

VAKON

30 Zlatovrah Str., Lozenets
1164 Sofia, Bulgaria
+359 2 816 14 17
pr@unipress.bg
www.unipress.bg

13 Vrabcha Str.
1000 Sofia, Bulgaria
+359 876 382 327
vakon@vakon.bg
www.vakon.bg

Established in 1986, ST. KLIMENT OHRIDSKI
UNIVERSITY PRESS is a specialized Publishing
House for scientific, popular science and
educational literature in Bulgarian and foreign
languages, translated works, reference books,
periodicals with a lasting place in our literary
culture. The publishing activity covers the
whole spectrum of knowledge – linguistics,
literary science, philosophy, history, sociology,
psychology, law, economics, journalism,
mathematics and informatics, physics,

chemistry, biology, geology, geography, etc.
We provide high-quality editing and pre-press
processing of the projects, as well as an
excellent polygraphic realization.

#Children’s Books #Non-Fiction #Tourism

#Education #Fiction #STM & Academic
Books

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
СВ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ВАКОН

кв. „Лозенец", ул. „Златовръх” № 30
София 1164, България
+359 2 816 14 17
pr@unipress.bg
www.unipress.bg

Създадено през 1986 г., Университетско
издателство „Св. Климент Охридски” е
специализирано издателство за научна,
научнопопулярна и учебна литература
на български и на чужди езици,
преводна литература, справочници,
списания, годишници с трайно място
в националната ни книжовна култура.
Издателската дейност обхваща целия
спектър на знанието – езикознание,
литературознание, философия,
история, социология, психология,
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VAKON Publishing House is created in 2006.
We are publishing literature for tourism and for
extreme adventures trips.

ул. „Врабча” № 13
София 1000, България
+359 876 382 327
vakon@vakon.bg
www.vakon.bg
право, икономика, журналистика,
математика и информатика, физика,
химия, биология, геология и география
и др. Университетско издателство и
печатница осигурява висококачествена
редакция и предпечатна подготовка
на проектите, както и отлично
полиграфическо изпълнение.

Издателство „Вакон” е профилирано
за пътешественическа литература и
екстремни пътешествия. Създадено
през 2006 г.

Click on
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VELES

ZAHARIY STOYANOV PUBLISHING COMPANY

Mladost 2, bl. 211, ent. B, app. 24
1799 Sofia, Bulgaria
+359 884 065 346
izdatelstvoveles@gmail.com
www.iveles.bg

117 Tzarigradsko shose Blvd.
1784 Sofia, Bulgaria
+359 2 975 21 70; +359 2 975 23 07
office@zstoyanov.com
www.zstoyanov.com

Publishing House VELES was founded in 2003.
Its primary interests and efforts are concerned
with the creation of teaching literature for
children in kindergarten, older students,
teachers, and college students. All textbooks
and study aides have been approved by the
Bulgarian Ministry of Education and Science
and have been approbated for preschools and
schools. The publishing House works with wellknown and established specialists in the area
of preschool through high school education.

Their work is supported and enhanced by
professional scientific and linguistic editors,
artists, designers and polygraphists.
#Children’s Books #Education

ZAHARIY STOYANOV Publishing House was
established fifteen years ago with the aim
to advance the energy of spiritual harmony
and the high literary merit of books against
the mental powerlessness of the ersatz. We
raise the sparkling artistic islands of talent
and genius of Bulgarian literature and the
masterpieces of world’s culture against trash
readings. In the course of fifteen years, Zacharij
Stojanov Publishing House has achieved to

advance thirty five sets of books with the
ambition to present high quality works of
belletrist, philosophical, scientific, children’s
and reference literature.
Art, Architecture & Design Books #Children’s
Books #Education #Fiction #Non-Fiction
#STM & Academic Books

ИЗДАТЕЛСТВО „ВЕЛЕС”

ИЗДАТЕЛСТВО „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ”

ж. к. „Младост” 2, бл. 211, вх. Б, ап. 24
София 1799, България
+359 884 065 346
izdatelstvoveles@gmail.com
www.iveles.bg

ул. „Боян Дамянов" № 7
София 1784, България
+359 2 975 21 70; +359 2 975 23 07
office@zstoyanov.com
www.zstoyanov.com

Издателство „Велес” ООД е създадено
през 2002 година и е ангажирано
предимно с издаване на учебна
литература за деца в детски градини,
за ученици, учители и студенти. Всички
учебници и учебни помагала са одобрени
от Министерството на образованието
и науката и са апробирани в детски
градини и училища. Издателството
работи с доказани специалисти
в областта на предучилищното
и училищното образование, с
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професионални научни и езикови
редактори, художници, дизайнери и
полиграфисти.

Издателство „Захарий Стоянов”
се роди през 1997 г. За изтеклите
21 години ние успяхме да издадем
над 2100 заглавия в общ тираж над
три милиона екземпляра. Някои от
заглавията бяха бързо изчерпани
и се превърнаха в библиографска
рядкост, други продължават нашата
стратегическа позиция да издаваме
и преиздаваме постоянно върхови
творби на българската литературна
класика, както и нови оригинални книги
на съвременни български писатели.

Click on

В същото време продължаваме и
разгръщането на издателски поредици,
посветени на творби на световната
класика, философската и историческата
мисъл, енциклопедични справочнициречници, шедьоври на българската и
световната литература за деца и
юноши.
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ZHAR PUBLISHERS

ZLATNOTO PATE

Drujba, bl. 2, app. 47
1592 Sofia, Bulgaria
+359 895 644 810
zharpress@abv.bg
www.zharpress.com

3 Kiro Tuleshkov Str.
1404 Sofia, Bulgaria
+359 2 958 240 98
zlatnoto-pate@zlatnoto-pate.com
www.zlatnoto-pate.bg

ZHAR Publishers is founded in 1991 by Janet
Argirova - Manager. It works with writers and
translators from all over the world. It is well
known with its scientific, historical, esoteric
literature and also with many classical and
contemporary novels from Canada, Australia,
the USA, Russia, Sweden, Ireland, Scotland and
Great Britain. It is also famous with its books
for children – Fairy Tales from Africa, Fairy
Tales from India, Fairy Tales from Japan and the
Bulgarian Fairy Tale series "Sun magics” – "Sun

Fairy Tales” by the Bulgarian author Lyubov
Georgieva and the Bulgarian illustrator Venelin
Valkanov.
#Children’s Books #Fiction #How-To & SelfHelp #Non-Fiction

ZLATNOTO PATE is one of the first private
children's publishing House in Bulgaria after the
change. Our first book came out in 1990, and
for more than 20 years the volume of titles has
grown steadily. ZLATNOTO PATE is one of the
few Bulgarian publishers which, with the quality
of the illustrations, the graphic design and the
texts of their books, succeeded in turning the
direction of the book exchange, which until
now mainly flows from the outside to the

ИЗДАТЕЛСТВО „ЖАР-ЖАНЕТ АРГИРОВА”

ЗЛАТНОТО ПАТЕ

ж. к. „Дружба” бл. 2, ап. 47
София 1592, България
+359 895 644 810
zharpress@abv.bg
www.zharpress.com

ул. „Киро Тулешков" № 3
София 1404, България
+359 2 958 240 98
zlatnoto-pate@zlatnoto-pate.com
www.zlatnoto-pate.bg

Издателство „ЖАР-Жанет Аргирова”
е създадено през 1991 г. Освен няколко
поредици за възрастни (научнопопулярна,
историческа, езотерична,
художествена), издателството създава
две все по-популярни детски поредици.
Едната – „Световни приказки”, е
свързана с издаването на български
на специфични за отделните страни
приказки, представящи културата
им с характерни за тях текст и
илюстрации. Втората поредица –
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„Слънчеви вълшебства” – запознава
децата с приключенията на Слънчевата
фея и нейните приятели, които носят
духа на различните националности и
утвърждават приятелството между
всички хора на планетата.

„Златното пате” е първото частно
детско издателство в България след
промяната. Първата ни книга излиза
през 1990 г. и вече повече от 20 години
обемът на заглавията непрекъснато
нараства. „Златното пате” е сред
малкото български издателства,
които с качеството на илюстрациите,
полиграфическата изработка и
текстовете на книгите си успяват
да обърнат посоката на книгообмена,
който досега главно тече от вън към
българския книжен пазар, и да прокара

Click on

Bulgarian book market, and to pass a reverse
flow from Bulgaria to other countries.Until now,
for 9 years, we have sold 204 titles in 10 EU
countries, Russia, Canada, South America.
#Children’s Books #Education #Fiction
#Games (non-digital)

един обратен поток от България към
други страни. До сега за период от
9 г. сме реализирали продажби на 204
свои заглавия в 10 страни от ЕС, Русия,
Канада, Южна Америка.
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About BBA / За АБК
The Bulgarian Book Association (BBA) is the only organization of book publishers,
book distributors and book agents in the country. It is a non-profit organization in
private favour, established in 1994.
The BBA activities are aimed at sustainable development of the national book
publishing in compliance with the European practices and standards, and for
promoting reading as a crucial precondition for person’s spiritual development.
BBA is member of Federation of European Publishers (FEP),
European and International Booksellers Federation (EIBF),
Bulgarian Industrial Capital Association (BICA).
Sofia 1463 BULGARIA
Vitosha 64, fl.2, ap.4
+359 2 958 15 25
office@abk.bg
www.abk.bg

Bulgarian Book Association:
• Carries out the national reading promotion campaign The March of the Books (April);
• Awards the Knight of the Book award for special merit to the development of the
book publishing sector in Bulgaria and on the occasion of the World Book and
Copyright Day – 23 April;
• Organizes Spring Book Fair in Sofia (May);
• Organizes open-air expos Book Alley in different cities in the country
(June-September);
• Organizes Sofia International Book Fair (December);
• Organizes Sofia International Literary Festival (December);
• Awards the Golden Lion award for best issued book (December);
• Presents Bulgaria with national stands at the international book exhibitions;
• Organizes seminars and training courses with the purpose of upgrading the
qualification of its members;
• Works with governmental institutions to harmonize Bulgarian legislation according
to the European standards;
• Carries out media campaigns for popularizing reading as a factor in the individual’s
intellectual development.

Асоциация „Българска книга”:

Асоциация „Българска книга" (АБК) е единствената организация на
книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Тя е
сдружение с нестопанска цел в частна полза, основана през 1994 г.
Дейността на Асоциацията е насочена към запазване и развитие на
националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване
развитието на българската книга като уникален продукт на националната
култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето
като основен фактор за духовното развитие на личността.
АБК е член на Федерацията на европейските издатели (ФЕИ),
Европейската и международната федерация на книготърговците (ЕМФК),
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).
София 1463
бул. Витоша № 64, ет. 2, ап. 4
+359 2 958 15 25
office@abk.bg
www.abk.bg

• Провежда национална кампaния за насърчаване на четенето
„Походът на книгите" (м. април);
• Присъжда наградa „Рицар на книгата" за заслуги в развитието на книжния
сектор и по случай Международния ден на книгата и авторското право –
23 април;
• Организира изложението Пролетен базар на книгата в гр. София (м. май);
• Организира изложение на открито Алея на книгата в различни градове в
страната (м. юни – м. семтември);
• Организира Софийския международен панаир на книгата (м. декември);
• Организира Софийския международен литературен фестивал (м. декември);
• Присъжда награда „Златен лъв" за най-добре издадена книга (м. декември);
• Представя България с национален щанд на престижни международни книжни
изложения в Европа;
• Организира семинари, обучения и курсове с цел повишаване на подготовката
и квалификацията на своите членове;
• Работи с държавните институции за хармонизиране на българското
законодателство съобразно европейските стандарти;
• Провежда медийни кампании и празници на книгата за
популяризиране на четенето като фактор за
духовното развитие на личността.
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