
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЕФЕРАТ 

 

 

 I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ  

 

1. Заглавна страница.  
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2. Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увода, всички части, 

параграфи и подпараграфи на изложението, заключение, списък с използваната 

литература и приложения със съответните страници, на които започват. Номерацията 

на страниците започва от увода. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТИРАНЕТО НА 

ТЕКСТА НА РЕФЕРАТА 

Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm). Текстът се 

разполага в 30 реда на страница. Минимален обем – 3 страници 

При форматирането на текста се спазват следните параметри: 



- Шрифт (Font): Times New Roman (или друг подходящ), размер 13 пункта (13 

pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия; 

- Междуредие (Line spacing): 1,5 lines; 

- Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,25 cm; 

- Горе (top) – 2,54 cm; долу (down) – 2,54 cm; ляво (left) – 3,5 cm; дясно (right) – 

2,5 cm 

- Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие 

Single; 

- Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени 

(Alignment: Justified); 

- Номерация на страниците: долу или горе, центрирано или вдясно, с арабски 

цифри. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ 

Независимо дали се цитира дословно или по смисъл, съответствието на цитата и 

оригинала трябва да бъде пълно.  

ВАРИАНТИ НА ЦИТИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ ПОД ЛИНИЯ:
1
 

6
 Poon, A., Travel Distribution: The future of travel agents. Travel & Tourism Intelligence, № 3, 2001, p. 66. 

7 Как потребителите променят търсенето онлайн? (статистика на Google) 

 http://www.horemag.bg/show.php?storyid=932615, 20.11.2010.  
8 
Цитираните подходи са адаптирани за целите на изследването по Нешков, М. Цит. изт., с. 29 – 30. 

9
 Buhalis, D., Costa, C., Цит. изт., p. 180.\ 

 

 

IV. ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ 

1. Таблици. Таблиците в изложението трябва да бъдат номерирани и 

озаглавени. Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за 

цялото изложение, за да се установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2, ....). 

Номерът на таблицата се поставя над таблицата непосредствено преди заглавието с 

дясно подравняване и удебелен шрифт (Bold). Заглавието на таблицата трябва да бъде 

формулирано кратко, като се изписва центрирано с удебелен шрифт (Bold).  

2. Фигури. Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер и ясно, 

кратко и точно заглавие. Номерирането става по система, аналогична на таблиците с 

тази разлика, че тук номерът и заглавието се поставя центрирано под фигурата.  

3. Формули. Формулите се изписват на отделен ред, центрирано, като вдясно се 

посочва техния номер в скоби. Номерирането става с арабски цифри последователно в 

цялото изложение. Когато се ползват формули от други изследвания задължително се 

цитира източника под линия. За общоизвестни формули не се цитира източник. 

 

                                                 
 

 
 

 


