
 

 

Технически изисквания към ръкописите 
Стандартната страница с размер А4 съдържа 30 реда с по 60 символа на 

ред, т.е. 1800 символа. 20 страници са равни на една издателска кола. 

Пример: 

Размерът на текстовото поле се определя като в краищата на страницата 

се остават полета със следните размери: 

 
 

Основен текст: 

 

 
 



 

 

В текст на български език да се използват типографски кавички –

отваряща долна и затваряща горна („ “), а за тире да се използва символът („–“) . 

Заглавията да са изписани с редовни, а не главни букви. 

При таблици и фигури се използва шрифт не по-малък от 10 pt.  

Номерът на таблицата е дясно подравнен, наименованието е центрирано 

спрямо самата таблица. Тези редове са над таблицата, докато при фигурите 

номерът и наименованието им са обединени, центрирани спрямо фигурата и се 

поместват под нея. 

Примери: 

Таблица 1.1 
Представяне на числата в десетична, двоична, осмична и шестнадесетична бройни системи 

Десетична Двоична Осмична Шестнадесетична 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
2 10 2 2 
3 11 3 3 

 

 
Фиг. 2.1. Сървър в кутия с размер 1U (височина 43 mm), подходяща за монтиране в стандартен 

телекомуникационен шкаф (рак) 
 

Таблиците и фигурите да са записани във формат, позволяващ 
редактиране.  

 
 
 



 

Цитиране 
 
Допустими са вариантите: цитиране под линия и цитиране в скоби. При 

първия под линията източникът се изписва така, както в „Използвана 
литература“. При втория: (Филипова 2012); ако се цитира точно, се посочва 
страницата – (Филипова 2012: 47). В „Използвана литература“ всички 
източници се описват подробно, по азбучен ред, като се започва със 
заглавията на кирилица. 
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