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1. Административна процедура за допускане до защита 

Административната процедура за допускане до зашита е уредена в следните норма-

тивни документи: 

 Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите 

и специализантите (ПУД), https://www.uacg.bg/filebank/att_16087.pdf ; 

 Правилник за работата на държавните изпитни комисии (ПРДИК), 

  https://www.uacg.bg/filebank/att_15928.pdf. 

1.1. Кой има право да получи дипломно задание? 

Съгласно чл. 20, ал. 1 на ПУД, „Студентите, положили успешно всички изпити и про-

вели всички учебни и преддипломни практики, предвидени според учебния план на съответ-

ната специалност, добиват право да получат задание за дипломна работа“. За да се реали-

зира това право, студентите подават заявление до декана на факултета за изготвяне на акаде-

мична справка. Чрез него стартира процедура за проверка дали всички положени изпити и 
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проведени практики са нанесени в Главната книга и предадени ли са протоколите от препода-

вателите.  

По различни причини, част от оценките Ви не са нанесени в Главната книга. От канце-

ларията на факултета ще Ви изготвят справка, от която може да се види кои са тези оценки. 

Вие трябва лично да намерите преподавателите и да поискате оценките да бъдат нанесени. За 

целта, трябва да докажете, че сте положили съответния изпит или че сте провели практиката. 

Това може да стане по два начина: чрез запис в студентската книжка или като преподавателят 

открие протокола от изпита / практиката, който той съхранява. За предпочитане е първият на-

чин, защото обикновено изпитите са положени преди години и е по-трудно да се открие кон-

кретен протокол сред десетки други. 

Съвет: Копирайте страницата от студентската си книжка, където е нанесена оценката, 

липсващата в Главната книга, подчертайте записа с ярък маркер и занесете копието на препо-

давателя, който Ви е изпитал. Така той по-лесно ще открие необходимия му протокол, а копи-

ето от книжката Ви ще го подсеща.  

Понякога не са нанесени оценки от хонорувани или пенсионирани преподаватели. В 

такъв случай, както и ако преподавателят, който е провел изпита, отсъства продължително по 

някаква причина (например, отпуск, командировка), можете да се обърнете към ръководителя 

на катедрта, която провежда обучение по дисциплината. Той има право да нанесе оценката.  

След изготвяне на академична справка и нанасяне на липсващите оценки в главната 

книга, трябва да представите в канцеларията на факултета: 1) платежен документ, удостоверя-

ващ заплащането на семестриална такса и 2) заявление за получаване на задание за дипломна 

работа (вижте Приложение № 1, стр. 38).  

Според чл. 22 на ПУД „Студентите, заверили последния семестър, но неположили 

всички изпити до началото на втора дипломна сесия, се отчисляват с право да полагат из-

пити и да защитят до 3 години след края на последния учебен семестър“. 

1.2. Разпределяне на студентите по катедри и избор на ръководител 

Съгласно чл. 20, ал. 2 на ПУД, „Разпределението на студентите за разработване на 

дипломни работи по катедри се извършва от съответните деканати. Разпределението 

става въз основа на успеха на студентите, на техните желания и на възможностите на 

катедрите за осигуряване на ръководство на дипломния процес. Определянето на темите на 

дипломните работи и на научните ръководители се извършва от съответните катедри.“ 

В заявлението за получаване на задание изрично трябва да посочите в коя катедра же-

лаете да разработвате дипломната си работа. 

Забележка: Факултетният съвет на Геодезически факултет е взел решение, че студен-

тите получават задание в катедрите, където са били на специализация. Ако желаете да полу-

чите задание в друга катедра, трябва да подадете заявление в свободен текст до декана на фа-

култета, който взема решение, след консултация с ръководителите на двете катедри. Практи-

ката е да се удовлетворяват исканията на студентите, ако заявлението е аргументирано.  

Ако желаете конкретен преподавател да бъде Ваш ръководител, свържете се с него и го 

попитайте. Носете си попълнено заявление за получаване на задание и ако е съгласен, дайте 

му да напише в него „Не възразявам“ и да се разпише на момента.  

Според правилата в УАСГ, един преподавател не може да бъде ръководител на повече 

от 5 дипломната едновременно. Затова местата при най-търсените дипломни ръководители 

бързо се запълват. Самите преподаватели предпочитат да работят по-изявени студенти, с от-

лични оценки от изпитите, в стремежа си да разработят заедно по-значими дипломни работи 
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и техните дипломанти да се представят по-добре на защита. Ето какво можете да направите, 

за да си осигурите по-добър дипломен ръководител, ако оценките Ви в главната книга не са 

впечатляващи: 

 Рано пиле рано пее. Говорете с избрания от вас дипломен ръководител поне един се-

местър по-рано и демонстрирайте готовност да започнете да работите веднага. Според пра-

вилниците на УАСГ, имате 100 дни за разработване на дипломно задание. Немалко ръководи-

тели1 се съгласяват да започнат работа с бъдещия дипломант по-рано, за да имат време за ре-

шаване на по-сериозни задачи.  

 Изберете си предварително тема. Ако отидете с готова тема при бъдещия си ръково-

дител, ще покажете сериозно отношение и желание за работа. Потърсете публикации на пре-

подавателя и работи на предишни негови дипломанти, за да се ориентирате в темите, които са 

интересни за него. 

 Демонстрирайте ентусиазъм. Мотивацията е много важна за ръководителя. Той ще 

предпочете по-слаб студент с желание за работа, пред отличник, на който не му се работи. 

Ако не получите съгласие от избрания преподавател, в заявлението запишете само 

името на катедрата, към която желаете да направите дипломна работа. В такъв случай съветът 

на катедрата ще реши кой да бъде Ваш ръководител. 

В края на този етап, получавате от канцеларията служебна бележка, че имате право за 

получите задание за дипломна работа, в която е указан срока за нейното завършване. Трябва 

да предадете тази бележка на избрания от вас ръководител (ако сте получили съгласието му) 

или на ръководителя на катедрата, към която ще разработвате дипломна си работа.  

За времето от записване на редовния дипломен семестър по учебен план до първа дип-

ломна защита, студентите се ползват с всички студентски права.  

1.3. Уточняване на тема и изготвяне на задание 

Темата на дипломната работа се определя съвместно от дипломанта и неговия ръково-

дител. Наименованието трябва да бъде кратко, да се възприема лесно и ясно да показва какъв 

е предмета на работата. Добре е, при възможност, темата да указва обекта по който ще се ра-

боти. 

Съвет: При първоначалните обсъждания, не с ограничавайте до една тема, а предви-

дете „вариант Б“. Понякога е трудно да се намерят качествени данни за разработване на изб-

раната тема, затова е полезно да имате резервен вариант.  

След като изберете тема, поработете по нея една седмица. Проверете дали не е разра-

ботвана сходна тема в последните години. Уверете се, че заложеният резултат е постижим. 

Потърсете подходящи данни и литературни източници. Когато се уверите, можете да пристъ-

пите към изготвяне на окончателен вариант на заданието.  

Научният Ви ръководител ще внесе заданието за разглеждане на катедрен съвет. На 

него могат да бъдат направени промени, а при констатирани сериозни недостатъци, съветът 

може да се отхвърли заданието. Последното се случва много рядко и изисква изработване и 

внасяне за разглеждане на ново задание.  

След като бъде прието, заданието се подписва от научния ръководителя и от ръководи-

теля на катедрата. На дипломната се предоставя един екземпляр, който след завършване на 

дипломната работа се подвързва в текстовата част, непосредствено след заглавната страница. 

                                                 
1 Имайте предвид, че някои преподаватели са твърдо против практиката за ранно започване на диплом-

ната работа (смятат, че така дипломантите не са поставени при равни условия), затова направете проучване. 
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Ако по време на разработване на дипломната работа, се наложи промяна на темата или на 

някоя точка от заданието, научният ръководител внася коригирания текст за разглеждане на 

катедрен съвет. Тъй като съветите се правят сравнително рядко, понякога веднъж месечно, 

редно е навреме да предприемете действията за промяна на заданието си.  

1.4. Предаване на дипломната работа и получаване на рецензия 

Датата за предаване на дипломната работа е записана на служебната бележка, която Ви 

издава канцеларията. Тъй като я предавате на ръководителя си, добра идея е да я снимате 

преди това или поне да запишете крайния срок за предаване. 

Съвет: Изрично уточнете с ръководителя си конкретна датата за предаване, защото: 1. 

В някои катедри е установена практика за предварително разглеждане на дипломните в катед-

рените съвети. 2. Част от преподавателите не четат дипломните работи точка по точка, а изис-

кват когато я завършите изцяло, да имат няколко дни за нейното прочитане.  

Ако не успеете да завършите навреме работата си, преди изтичане на срока за предаване 

имате възможност да подадете в свободен текст заявление до декана на факултета за удъл-

жаване на срока (вижте примера в Приложение № 1, стр. 39). В него следва да аргументирате 

искането си. Научният Ви ръководител трябва да одобри заявлението и да се подпише на него. 

При положително решение от декана на факултета, срокът обикновено се удължава с една 

седмица. 

Когато, след изтичане на удължението, не успеете да предадете дипломната си работа, 

имате възможност да защитите на втора (поправителна) сесия, която се провежда през януари 

или февруари следващата календарна година. За да се запази разработваното до момента зада-

ние, трябва да подадете заявление в свободен текст до декана на факултета (пример е показан 

в Приложение № 1, стр. 41). Научният ръководител трябва да запише изрично в заявлението, 

че сте разработили не по-малко от 50% от дипломната си работа. В противен случай, през 

следващата дипломна сесия ще Ви се възложи нова тема. 

Ако не сте успели да завършите навреме дипломната си работа и искате да смените 

заданието си, научния си ръководител или дори катедрата, трябва изрично да посочите това в 

заявлението. Обикновено деканът се съобразява с желанията на дипломантите. Имайте пред-

вид, че и научният ръководител може да откаже да Ви ръководи при разработване на втора 

тема, което ще наложи да потърсите друг ръководител.  

Когато сте готови с дипломната си работа, процедурата е следната:  

 Подготвяте изискваните материали в един екземпляр:  

▫ книжно тяло, съдържащо заданието и текстовата част;  

▫ приложения към дипломната работа, ако се предават отделно;  

▫ плакат във формат А2;  

▫ диск (CD или DVD), на който са записани горните материали. 

 Попълвате заявление за допускане до защита по образеца в Приложение № 1, стр. 40. 

 Научният ръководител записва „Заданието е изпълнено“ на заявлението и на заглав-

ната страница на дипломната работа (може и върху самото задание) и се подписва.  

 Съгласно заповед № 23 от 16.01.2018 година на Ректора на УАСГ, дипломният ръко-

водител е длъжен да направи проверка на работата Ви за плагиатство. В резултат, той трябва 

да запише на заглавната страница или на заданието текст, който показва резултата от провер-

ката. 

 Ако ръководителят на катедра вече е определил рецензент за Вашата дипломна ра-

бота, записвате името му в заявлението. В противен случай то се попълва служебно. 
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 Предавате заявлението в канцеларията на факултета, а материалите по дипломната си 

работа – на секретаря на обучаващата катедра. 

Съвет: След като бъде определен рецензент на дипломната Ви работа, свържете се с 

него и предложете да му изпратите материалите в цифров вид, както и да демонстрирате пос-

тигнатите резултати. Личният контакт би позволил да получите повече внимание от рецен-

зента и би намалил риска от недоразумения и неразбиране на постигнатите резултати. Не про-

пускайте да се уговорите с преподавателя когато подготви рецензията да Ви я изпрати. 

1.5. Явяване на защита 

 Дипломирането се осъществява в две дипломни сесии (редовна и поправителна) по 

приет график. Деканът и председателят на Държавната изпитна комисия разработват план-

график за явяване на допуснатите до защита дипломанти. Графикът се публикува пред факул-

тетната канцелария преди започване на защитите. 

Изпитната комисия поставя две оценка: на дипломната работа и на защитата, които се 

вписват в дипломата за завършено висше образование, заедно със средния успех от следва-

нето. Според чл. 16 на ПРДИК, „Оценките от държавните изпити и защитите на дипломни 

работи са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане“. Успешно защити-

лите дипломанти получават званието „инженер” по съответната инженерна специалност или 

„архитект”. Дипломите се получават след около два месеца, а до тогава можете да получите 

удостоверение за придобитото звание от канцеларията на факултета.  

Получилите слаба оценка на защита могат да се явят със същата дипломна работа (ако 

е получила положителна оценка на нея) на следващата дипломна сесия. При слаба оценка на 

дипломната работа, студентите могат да получат ново дипломно задание. И в двата случая се 

подава заявление до декана и се заплаща нова семестриална такса.  

2. Разработване на дипломна работа – общи въпроси 

2.1. Взаимоотношения с дипломния ръководител:  

Голяма част от разочарованията по време на разработване на дипломната работа идват 

от взаимоотношенията с дипломния ръководител. Част от тях се дължат на нереалните очак-

вания на студента, а друга – на липсата на мотивация и усърдие от страна на ръководителя. 

Ръководителите на дипломанти са различни: от такива, които работят ежедневно с дип-

ломантите, понякога задушавайки техните идеи, до такива, които дори не прочитат работата 

им. Студентите същo са различни: едни имат нужда от повече напътствия, други предпочитат 

да работят сами. Затова, преди да изберете своя дипломен ръководител, трябва да проучите 

възможностите, които имате. Потърсете колеги от предходния випуск, те могат да Ви инфор-

мират за начина на работа на преподавателите.  

Съвет: 1. Пригответе си една тетрадка или бележник, в която да си водите записки при 

срещите с дипломния ръководител. Записвайте в нея поставените задачи, забележките и пре-

поръките, които получавате. Ако не сте ги изпълнили, при следващата среща, повечето дип-

ломни ръководителя няма да ги повторят. 

2. Уговорете с ръководителя си в кои дни и часове ще се срещате всяка седмица. Спаз-

вайте ги стриктно. Така ще можете да получите повече от дипломния си ръководител. 

2.1.1. Какво трябва да очаквате от своя дипломен ръководител? 

Стандартно, можете да очаквате следното от Вашия ръководител: 
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 Формулиране на темата на дипломната работа и написване на ясно и разбираемо за-

дание.  

 Насочване към специализирана литература и начините по които да получите изходни 

данни за заданието си. 

 Ясни инструкции какво трябва да съдържа всяка от точките в заданието.  

 Участие в провежданите от вас експерименти. 

 Корекции на чертежите (неколкократни). 

 Прочитане и коригиране на всеки написан от вас текст. Това обаче няма да стане, ако 

три дни преди крайния срок за предаване, изпратите на ръководители си три-четири глави от 

работата си. Имайте предвид, че той ней-вероятно има и други дипломанти, които също го 

затрупват с материали в последния момент. 

 Инструкции по оформяне на дипломната работа и приложенията в нея. 

 Преглеждане и корекция на презентацията и на текста на изложението Ви. 

 Обсъждане на рецензията и на отговорите на поставените в нея въпроси. 

Ако искате повече от дипломния си ръководител, трябва предварително да му съобщите 

за Вашите изисквания. 

2.1.2. Най-често срещани грешки: 

 Нередовна работа и оставяне на основната част от работата за последните две сед-

мици. Тогава няма да получите особено внимание от ръководителя си, първо защото, другите 

му дипломанти също ще го затрупат с материалите си; второ, тъй като по същото време сту-

дентите започват масово да предават изостанали упражнения и проекти (наближава края на 

семестъра). След първоначалния ентусиазъм през първите седмици, повечето студенти се от-

пускат и не работят активно. А именно през втория месец и началото на третия ръководителят 

има най-голяма възможност за срещи с дипломантите и корекция на работата им. 

 Не изпълнявате указанията на дипломния си ръководител. Ако нямате доверие в пре-

ценката на своя ръководител, по-добре не работете с него. Ако му вярвате, изпълнявайте точно 

и акуратно неговите указания. Той не само е минал по Вашия път, но и е работил с други 

дипломанти; наясно е с изискванията за писане на дипломни работи. Когато ръководителят 

забележи, че не вземате предвид указанията му, той се демотивира и е много вероятно да не 

прочете следващите текстове и да не вникне в чертежите които му изпращате. 

 Занимавате ръководителя си с лични теми и проблеми. Той не е Вашият психоанали-

тик и съветите му ще са насочени единствено към бързо завършване на дипломната Ви работа. 

 Всеки път изпращате на ръководителя си всичко написано до момента. Обикновено 

цялата Ви дипломна работа е в един файл. Вие добавяте и коригирате текста, но дипломният 

Ви ръководител на трябва всеки път да чете целия текст, за да разбере промените. По-добре 

изпращайте само новите и коригирани текстове, вместо цялата си работа.  

 Фокусирате се само върху проектантската или експериментална работа и неглижирате 

писането на текстовата част. Редно е успоредно с проектирането/експериментирането да се 

оформя и записката. При рецензиране, двете части имат еднаква тежест, дори в много случаи 

се обръща по-голямо внимание на текстовата част на дипломната работа. Резултатите от про-

ектирането или експериментирането са приложение към текстовата част. 

2.2. Избор на тема на дипломната работа 

Според правилниците на УАСГ, изборът на тема е задължение на ръководителя на дип-

ломанта. Но вие проявете активност при нейното формулиране. За ръководителя, вие сте по-

редният дипломант, но за вас най-вероятно това ще бъде единствената дипломна работа в жи-

вота. Затова избраната тема трябва да Ви бъде ‚по сърце‘, да Ви е интересна и занимателна.  
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Съвет: Винаги трябва да имате „вариант Б“. Коментирайте с ръководителя си алтерна-

тивна тема, ако се получи проблем с основната. Може да срещнете един или повече от след-

ните проблеми: 

 Докато търсите литература, откривате че наскоро пред Държавната изпитна комисия  

е представена много подобна тема на дипломна работа. 

 Не можете на намерите необходимите изходни данни, на които сте разчитали. 

 Не можете да използвате апаратура, до която се мислили, че ще имате достъп. 

 Избраният от вас софтуер не позволява да извършите с него замисленото. 

 Опитната постановка се оказва несполучлива или не дава надеждни резултати. 

Още при избора на тема трябва да предвидите какви действия ще предприемете ако се 

случи нещо от горното. Някои от проблемите могат да се решат и да продължите разработва-

нето на избраната тема, но други ще изискват смяна на темата. Затова договорете с ръководи-

теля си алтернативна тема и отделете поне 20% от времето си през първия месец за нейното 

разработване.  

3. Структура на дипломната работа 

Дипломната работа трябва да бъде структурирана в ясно дефинирани глави/части, 

точки и подточки.  

Главите или частите на дипломната работа трябва да съответстват като наименования 

на точките в заданието. Така по-лесно ръководителят, рецензентът и дипломната комисия ще 

могат да оценят изпълнено ли е заданието. По своя преценка, дипломантът може да може да 

разработи допълнителни глави или части, които не са включени в заданието, но са необходими 

за изясняване на темата. 

3.1. Заглавна страница и съдържание 

Заглавната страница има следните задължителни елементи: лого на УАСГ, наимено-

вание на катедрата, в която е разработена дипломната работа, надпис „Дипломна работа“, тема 

на дипломната работа, име и факултетен номер на дипломанта, академична длъжност и степен 

на ръководителя на дипломанта, годината, в която е проведена защитата (виж Приложение № 

2, стр. 42). По преценка на дипломанта, могат да се добавят изображения, декоративни еле-

менти и надписи, които не трябва да възпрепятстват възприемането на задължителните еле-

менти.  

След заглавната страница се поставя копие от заданието, подписано от ръководителя 

на докторанта и ръководителя на катедрата.  

Съдържанието на дипломната работа включва пълното наименование на глави, точки 

и подточки в дипломната работа, както и цитираната литература, списъци и приложения. 

Срещу всеки елемент на съдържанието се записва страницата в текста, от която той започва. 

 MS Word предлага удобна възможност за автоматично създаване на съдържание 

(References/Table of Contents). За да реализирате това, трябва нивата на параграфите, съдър-

жащи наименованията на глави /части, точки и подточки да коректно да са означени (Para-

graph/Outline level). Това най-лесно се постига чрез използване на стилове (Styles). 

Забележка: Наименованията на точките и номерата на страниците в MS Word не се 

обновяват автоматично. След завършване на писането на дипломната работа, трябва да обно-

вите съдържанието, като кликнете с ляв клавиш върху съдържанието и изберете Update Field).  
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Удачно е съдържанието да бъде с дължина до две страници. В противен случай търсе-

нето на текст в него се затруднява. Ако Вашето съдържание е твърде дълго, можете да не 

включвате в него всички нива на точките и подточките (References/Table of Contents/Custom 

Table of Contents/Show Levels)2.  

3.2. Въведение / Увод 

В рамките на една до две страници трябва: 

 да се опише темата и предмета на дипломната работа, да се формулира основния проб-

лем на изследването;  

 да се обоснове актуалност и полезност на темата; 

 да се посочат основните цели и проблемите, които ще се работата решат в работата;  

 да се очертаят задачите, стъпките, чрез които ще се достигнат целите.  

В увода, ясно и кратко трябва да се опише какво ще се направи в дипломната работа и 

защо, с какво методи и средства ще се постигане и какъв ще бъде крайният резултат. Не е 

удачно да се използват дълги описания, цитати от литературни източници, таблици, формули 

и фигури. 

Ако чрез дипломната работа се цели да се докаже определена теза, в увода се форму-

лира работна хипотеза, описват се методите и средствата чрез които ще се извърши изследва-

нето. 

3.3. Основна част 3 до 6 глави 

Обикновено заданията за дипломна работа имат следната структура:  

 литературен преглед;  

 описание на предмета на дипломната работа;  

 проектиране, изследване и/или експериментиране; 

 представяне на резултатите. 

В първите две части дипломантът трябва да покаже способност за намиране, подбор, 

анализ и обобщение на литературни източници; умение да възприеме и представяне в синте-

зиран вид научен текст.  

Вторите две части (може да са разделени от ръководителя на три и повече точки) пред-

ставляват същината на дипломната работа. В тях дипломантът трябва да покаже знания, уме-

ния и компетенции за решаване на конкретно поставените в заданието проблеми. 

За разлика от обяснителните записки в практиката, в дипломната работа е нужно да се 

обоснове, да се мотивира всяко взето от дипломанта решение.  

Особено се цени представянето на два и повече варианта за изпълнение на заданието, 

оценката им и избора на най-удачния от тях. За да постигнат това, някои дипломанти разра-

ботват един добър вариант, след това го „развалят“ с няколко промени или предлагат две-три 

очевидно неудачни решения. Рецензентът и членовете на изпитната комисия лесно разбират, 

че не са представени равностойни варианти и ефектът обикновено е негативен за дипломанта. 

Възможно е да се разработят варианти само за отделни части или етапи от работата, 

при сравнението на които да се покаже аналитично мислене способност за вземане на пра-

вилни решения. 

                                                 
2 За повече информация: https://support.office.com/en-us/article/format-or-customize-a-table-of-contents-

9d85eb9c-0b55-4795-8abb-a49885b3a58d 
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Не се колебайте да описвате трудностите и неудачите, с които сте се сблъскали в рабо-

тата си и начините, по които сте ги преодолели. Това ще увеличи стойността на постигнатия 

резултат.  

3.4 Заключение 

Целта на заключението е да опише накратко постигнатото в дипломната работа. Без да 

се преразказва, лаконично се представят най-съществените постижения в дипломната работа.  

При наличие на приноси в дипломата работа (не е задължително да представяте такива), 

в заключението те се систематизират и описват. За приноси се смятат:  

 създаване на оригинален модел, метод, формула, технология, класификация;  

 разкриване на закономерност или обосноваване на теза чрез проведени практически 

изследвания, експерименти или анкети; 

 доказване на тенденции, зависимости, причинно-следствени връзки чрез математи-

ческо или друг вид моделиране; 

 извеждане на обобщения с теоретично значение;  

 нов начин за решение на ясно формулирана практическа задача, водещ до конкретен 

резултат;  

 формулиране на изводи и препоръки, които водят до решаване на практически или 

теоретични проблеми. 

За всеки принос, трябва да се посочат страници в текста или конкретни точки, където 

той е описан. Добре е да се помни поговорката „Всяко ново нещо е добре забравено старо“. 

Затова е удачно при формулиране на евентуални приноси, да се направи консултация с ръко-

водителя на дипломанта, за да се избегнат недоразумения. 

В края на заключението се правят предложения за бъдещо развитие на темата. 

3.5. Списъци  

В края на работата задължително се поставя списък на литературата. Със съдействие на 

ръководителя трябва да изберете какъв списък да направите: библиография (списък на всички 

най-значими произведения по темата на дипломната работа); използвана литература (списък 

на произведенията, които сте използвали при направа на дипломната работа, включително и 

такива, които не сте цитирали пряко в текста, но спомагат за по-добро разбиране на темата); 

цитирана литература (само онези произведения, които в текста явно означени като цитирани 

или преразказани). 

След заключението, по преценка на дипломанта, могат да се поставят следните спи-

съци: 

 Списък на съкращенията в дипломната работа: наложително е съставянето му, ко-

гато често се използват съкращения, които не са общоприети или са от други области на нау-

ката и практиката. Използването на съкращения прави изложението по-кратко и стегнато, но 

и по-трудно за четене. Някои автори предпочитат да поставят списъка на съкращенията в на-

чалото на работата си, веднага след съдържанието. 

 Списък на таблици, фигури, формули – прави се, когато в текста има значителен 

брой препратки към номерираните таблици, фигури и формули, за да се улесни намирането 

им. Затова е нужно да се посочи на коя страница в текста се намират те. Ако броят им е малък 

или не се правят препратки към тях, не е нужно да се изработва този списък, още повече, че 

дипломната работа се представя и в електронен вид, което прави търсенето значително по-

лесно.  
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 Терминологичен речник – когато в работата са използвани множество термини от 

други научни или практически области е удачно те да се обяснят в отделен кратък речник. При 

по-малко на брой използвани термини, както и ако са използвани еднократно в текста, по-

удачно е те да бъдат обяснявани при появата им в текста с пояснение под черта. 

 Списък на цитираните автори. След името на всеки цитиран в работата автор се 

записват страниците, на които той е цитиран или името му е споменато. Прави се само когато 

многократно сте цитирали голям брой автори (което много рядко се случва в дипломна работа) 

и спомага за по-бързо намиране на цитатите. 

3.6. Приложения 

В края на книжното тяло се подвързват приложенията към дипломната работа, всяко от 

които започва на нова страница. Обикновено се прави отделна заглавна страница, която може 

да съдържа списък на приложенията. Приложенията задължително се номерират и горния 

десен ъгъл на първата страница на всяко от тях се поставя надпис „Приложение №...“. Освен 

с цифра, приложенията могат да се обозначават с главни букви на латиница или на кирилица. 

По преценка на дипломанта, може да се изработи специална заглавна страница за всяко или за 

по-обемните приложения. Препоръчително е, когато дипломанта работа съдържа чертежи, но-

мерацията на приложенията да съвпада с тази на чертежите, за по-голяма прегледност и за да 

се избегне объркване. 

Ако някое приложение не може да се подвърже заедно с текстовата част, то се предава 

отделно, а сред приложенията се оставя една страница, на която приложението се описва и се 

поставя надпис „Приложено отделно“. При голям брой приложения и чертежи се препоръчва 

те да се подвържат отделно от книжното тяло. 

Стилът на писане, номерацията на части, фигури, формули и други трябва да са анало-

гични на тези в основния текст. За всяко приложение номерацията се прави поотделно. В та-

кива случаи, номерът се предхожда от обозначението на приложението, например, „Фиг. А.2“, 

поето означава фигура 2 от приложение А. 

4. Литературен преглед и цитиране  

4.1. Литературен преглед 

Обикновено първите една-две до три точки от заданието изискват да се изготви лите-

ратурна справка по темата на дипломната работа. Освен, че студентът трябва да се запознае с 

научната литература по темата на дипломната работа, трябва да се да се опише обектът, върху 

който се работи, методите и средствата за постигане на целите на дипломната работа; софтуер 

и хардуер, който ще се използва; опитни постановки и т.н. Целта на литературната справка е 

следната: 

1. Дипломантът да се научи да търси, оценява и подбира литературни източници. 

В морето от научна литература уменията да се намират най-подходящите текстове е от ог-

ромно значение. Това налага: намиране и прочитане на няколко източника; избор на онези от 

тях, които дипломантът, консултиран от своя ръководител, смята за най-подходящи; синтези-

рано представяне на различните идеи, подходи, техники за решаване на проблемите, заложени 

в заданието за дипломна работа. 

Съвет: Не се ограничавайте с разглеждане на няколко учебника, стари дипломни ра-

боти и дисертации. Потърсете източници, които застъпват различни тези по някои въпроси, 

анализирайте ги и покажете Вашето отношение по темата. 
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2. Да се запознае с литературата по темата на дипломната работа. Дипломантът 

трябва да научи какво е написано или направено по темата на дипломната работа преди него.  

3. Да развие умения за четене, възприемане и разбиране на научен текст. Научният 

текст е специализиран, съдържа множество термини, формули и диаграми, които не са обяс-

нени така подробно, както студентите се свикнали да виждат в учебниците си. 

4. Да демонстрира способности за обобщение, синтезиране и резюмиране на текс-

тове и идеи от литературните източници. 

5. Да покаже възможности за изграждане и обосновка на тези. Високо се оценява 

критичният анализ на литературните източници. Това означава да посочите различията и не-

съответствията между отделните литературни източници и обосновано да укажете кои от тях 

смятате за коректни и полезни и кои – не и защо. 

Обзорът на научната литература по темата е най-често пренебрегваната част от дип-

ломната работа. Много дипломанти го намират за отегчителна и ненужна част от дейността 

си. От 100-те, дни определени за разработване на дипломната работа, първите месец - два обик-

новено не се използват ефективно за работа. После вниманието се съсредоточава върху прак-

тическата част, след това се оформя записката за последните точки от заданието (отнасящи се 

до практическата част). Така почти не остава време за запознаване с научната литература. За-

почват да работят по литературния преглед, едва след завършване на практическата част. На-

бързо се търсят и копират текстове, с които да се „запълнят“ първите точки от заданието. И 

тогава откриват (ако имат късмет), че в работата си не са се съобразили с редица норми и 

изисквания. При по-лош късмет това го открива рецензента.  

Много грешки, допуснати в практическата част биха били избегнати, ако преди да се 

захванат с нея, дипломатите се запознаят в детайли с научните публикации по темата. Науч-

ните знания, особено в сферата на технологиите, се променят изключително динамично. Зна-

нията и уменията, които се получават в университета бързо остаряват и нерядко се оказват 

ненужни в практиката. Поради това, способностите за намиране и подбор на научна литера-

тура; за четене и възприемане на текст, имат голямо значение за поддържане на високо про-

фесионално ниво на бъдещите специалисти. Научният ръководител може да подготви диплом-

ната и да му покаже как се открива, оценява и извлича информация от литературни източници.  

Днес, намирането на литературни източници е сравнително лесно, по-труден е техния 

подбор и интерпретация. На този етап от дипломната работа най-често срещаните проблеми 

са два: 

 да се загубят в литературните източници;  

 да не направят правилен подбор на източниците.  

Основни правила при предаване на чужд текст: 

 Всеки текст, който е директно взет от източник се поставя в кавички и веднага след 

него се посочва авторът му. 

 Ако преразказвате, поставете преразказаното в отделен параграф, като след точката в 

последното изречение, посочете автора на текста. Ако преразказаното е само едно изречение, 

не се поставя в отделен параграф, а източникът се посочва преди точката в края на изречени-

ето. Друг начин за преразказване е: „Според /източник/ ...“ 

 Ако правите превод от друг език, поставяйте текста в кавички, само ако сте сигурни, 

че преводът Ви е точен; в противен случай го преразкажете. Съвет: не използвайте Google 

Преводач, защото често смисълът на текста се губи. 
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 Не е удачно цитатите да заемат повече от половин страница. Помнете, че целта на 

литературната справка е да демонстрирате умение за възприемане на научен текст и неговото 

кратко резюмиране, с оглед изясняване на някаква идея или теоретична постановка. 

Какво трябва да съдържа литературната справка: 

 Описание на предмета или обекта на дипломната работата.  

 Общо описание на методите на работа. Тук трябва да демонстрирате, че познавате 

разнообразни методи и да направите сравнение между тях, което ще Ви позволи в следващите 

части да обосновете избора си на метод. 

 Описание на използвания софтуер и / или хардуер. Добре е да се разгледат и алтерна-

тивите и да се посочи защо е избран използвания в дипломната работа. 

 Анализ на основните литературни източници по избраната тема, за да се осветят проб-

лемите, поставени за решаване в дипломната работа. 

Често срещани грешки в литературната справка: 

 Неправилно цитиране и предаване на чужд текст. В дипломната работа трябва ясно да 

се разграничат трите вида текст: а) директен цитат на чуждо произведение (поставя се в ка-

вички и след текста се записва неговия автор); б) преразказ или компилация от чужди произ-

ведения (обособява се в отделен параграф, в края на който се посочват източниците); в) ав-

торски текст на дипломната, който сте написали лично. 

 Дълги цитати от нормативната база или от инструкции. Вместо това посочете точно 

документа, членовете и параграфите, които визирате, без да ги цитирате изцяло. Ако в рабо-

тата си сте използвали често някои таблици, фигури или текстове от норми, правилници и 

закони, по изключение можете да ги поместите като приложение след края на работата, но 

нямат място в текста.  

 Демонстриране на прекалена самоувереност при критичния анализ на литературните 

източници. Критикуването на утвърдени имена в областта, в която правите дипломна работа, 

не само, че не винаги е основателно, но може да подразни рецензента или членовете на изпит-

ната комисия. 

 Безкритично отношение към източниците. Не всичко написано е вярно. Ако преди 

години беше трудно да се намери дори и един източник, сега те са прекалено много. Тук много 

голяма роля има общуването с ръководителя, който да Ви насочва. 

 Дълъг преразказ на литературните източници: целта на литературната справка е не 

само да покажете, че можете да четете и да разбирате научен текст, но и да съумеете да синте-

зирате в няколко изречения най-важното и същественото от източника. 

 Разглеждане само учебници и нормативни документи: Целта на литературната 

справка е дипломантът да направи по-широк обзор на литературата по конкретната тема; да 

покаже различни мнения по някои въпроси, нерешени проблеми, актуални публикации по те-

мата на работата. 

 Просторно описание на обекта на работата ви. В някои случаи това заема почти поло-

вината от текстовата част. Ако описанието Ви се отдава повече от инженерното / архитектур-

ното проектиране, може би трябва да се замислите за смяна на попрището.  

 Използване на термини от други науки без обяснения. Ако трябва да опишете геог-

рафското разположение, историята, етнография и т.н. на обекта си, не забравяйте да поясните 

термините, които смятате за неясни. Най-често това се прави като забележка под черта. 

Литературната справка не трябва да заема повече от 30% от обема на работата ви.  
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4.2. Как се оформят цитатите? 

Цитатът представлява точно предаване на чужд текст, във Вашата дипломна работа. 

Цитираните текстове се поставя в кавички. Добра идея е да обособите цитатите от останалия 

текст чрез използване наклонен шрифт и / или друг цвят. Непосредствено след края на всеки 

цитат трябва да се посочите източника, от който е взет текста.  

Съвет: Възползвате се от възможността, която предлага MS Word за означаване на ци-

татите и за автоматично създаване на списък на цитираната литература. За целта въведете ав-

торите и цитираните произведения чрез References / Manage Sources. Можете по всяко време 

да добавяте и редактирате вече въведените източници. Когато искате да добавите източника 

на даден цитат, просто трябва да изберете References / Insert Citation и да го посочите от поя-

вилия се списък. За да въведете страницата, кликнете върху препратката, изберете стрелката 

вдясно и след това Edit Citation от появилото се меню. В прозореца появилото се поле въведете 

само номера на страницата, на която се намира цитата в източника, а текстът „стр.“ ще се 

изпише автоматично. Не забравяйте, че в полето Year трябва да въведете годината, в която е 

написана творбата, а при посочване на издателя – годината на издаване. 

Два са основните начини за посочване на източника в текста: 

1. Номериране на източниците 

В списъка на цитираната литература авторите се подреждат по азбучен ред, като най-

напред са тези на кирилица, а след тях – тези на латиница. След края на цитата се поставя само 

номера на източника в квадратни скоби, например, [21, стр. 241], което означава, че цитатът е 

взет от източника, посочен под номер 21 в списъка на литературата и се намира на страница 

241 в него. Ако използвате вградената система на MS Word за означаване на цитатите, задайте 

стил (Style) ISO 690 – Numerical References, за да означавате източниците по този начин, 

2. Фамилията на автора и годината на издаване 

След цитата, в кръгли скоби, се посочва фамилията на автора и годината, в която е из-

дадена творбата, например, (Иванов, 2005 стр. 241). Когато се цитират две или повече творби 

на един автор, написани в една и съща година, те се посочват като 2005а, 2005б и т.н. Ако 

използвате вградената система на MS Word за означаване на цитатите по този начин, задайте 

стил GB7714. В някои произведения се използва и съкратен вариант, например (Ива05, стр. 

241), но този мачин не е разпространен при техническите специалности и не се препоръчва 

употребата му в дипломни работи. 

Как да изберем кой начин е по-удачен? Първият е по-кратък за записване, а вторият 

позволява на читателя веднага да разбере кой е авторът (има значение дали цитирате корифей 

или свой състудент) и в коя година е написано произведението (приема се, че по-скоро над-

писното е по-актуално).  

За повече информация относно начините цитиране, можете да използвате Ръководство 

за оформяне на списък с използвана литература и библиографско цитиране, дадено в При-

ложение № 4, стр. 70.  

Често задавани въпроси от дипломантите: 

 Могат ли чужди автори да бъдат цитирани в оригинал или задължително трябва 

да се превеждат. Ако правите литературен анализ на някоя творба, желателно да се покаже 

оригинала, за да се оценят качествата на творбата. Техническият научен текст, обикновено не 

е сложен граматически и е лесно да се направи недвусмислен превод. Затова спокойно можете 

да представите цитата в превод. Ако обаче имате съмнения дали можете точно да предадете 
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смисъла на текста, можете да цитирате източника в оригинал, но е удачно в забележка под 

черта да дадете и превод. Честото прескачане от език на език не е сполучливо. 

 Трябва ли да се пише страницата в източника, откъдето е взет цитата? Желателно 

е. Не само, за да може по-лесно рецензентът да провери източника, но и за да могат други 

студенти след вас по-лесно да открият текста в този източник.  

 Как се представят текстове, които са цитирани в трети източник. Понякога нямате 

достъп до определен източник, но намирате търсения текст като цитат в друг източник. В този 

случай цитирате текста, както е посочен в достъпния източник, а в забележка под линия по-

сочвате „Цитат по ...“ и посочвате къде сте намерили текста. По този начин се застраховате 

и за евентуални грешки и неточности в открития от вас източник. 

 Как се постъпва, когато имаме няколко последователни цитата от един и същ из-

точник? Ако в една точка цитирате многократно само един и същи източник, можете да запи-

шете в началото ѝ „Всички цитати в тази точка са от ...“, след което, за всеки цитат посоч-

вате само страницата в източника, където се намира цитата. При няколко последователни ци-

тата, някои автори записват „(Пак там)“, но това не се възприема еднозначно от всички учени. 

5. Език и стил на дипломната работа 

5.1. Общи бележки 

Основното предназначение на текстовата част на дипломната работа е да бъде проче-

тена, а написаното в нея - възприето. За да стане това, стилът на писане трябва да е кратък, 

ясен и точен. Четенето на дипломни работи от рецензент има една много съществена специ-

фична особеност – рецензентът не чете, за да се информира, а за да открие предимства и не-

достатъци на дипломната работа, които да отрази в рецензията. Когато стигне до текст, който 

е труден за четене (дълги изречения, множество понятия, объркваща логика и т.н.), съдържа 

неясни понятия от други научни области, той просто го пропуска и продължава към следващия 

параграф.  

За да избегнете това, пишете кратко, ясно и разбрано.  

Преди да започнете, определете за себе за кого пишете: за широката публика или за 

тесен академичен кръг. „Това са важни неща, които се отнасят преди всичко до изразната 

форма на дипломната работа, но и до вътрешната яснота, която искате да постигнете.“ 

(Еко, 1977, стр. 173).  

Всяка част от дипломната Ви работа трябва да е включена в някоя точка или подточка. 

Така работата не само ще изглежда по-подредена, но и рецензентът ще може да посочи точ-

ното място в текста, което визира. 

Прекомерното използване на търговски марки или търговски наименования трябва да 

се избягва (дипломната Ви работа не е рекламна брошура). За предпочитане е правилното оз-

начение или описание на продукта. Особено неподходящо е да се пише, например, ‚ксерокс‘ 

вместо ‚копирна машина‘. Ако все пак се налага да споменете търговски мерки,  препоръчи-

телно е поне при първо споменаване на търговска марка или търговска наименование да се 

постави коректния знак ТМ, SM или ®. Удачно е търговските марки да се показват по различен 

шрифт или начин, за да се различават от околния текст, например в курсив. 
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5.2. Стил на писане 

При писане на дипломна работа се използва специфичен научен стил. Характерна осо-

беност на научния стил на писане е безличната форма. Не е прието да се използват местоиме-

нията „аз“ и „ние“. Вместо това, изреченията се построяват без подлог: „За решаването на 

този проблем е използван ...“ 

Макар и много по-рядко, дипломна работа може да се напише и от първо лице, единст-

вено число: „направих“, „изработих“ или множествено число: „направихме“, „изработихме“.  

Граматическо време. В дипломната работа могат да се използват два подхода: 1. Едно 

и също време в цялата работа. Най-често се използва минало свършено време, защото когато 

се чете текста, работата, за която се пише, е приключена; 2. Използване на различни времена 

в отделните части на работата - бъдеще време в увода: „ще бъде направено“, сегашно време в 

основната част „се прави“ и минало време в заключението „е направено“.  

Друга особеност на научния стил на писане е липсата на емоционални оценки. Най-

просто казано, не използвайте изречения, които следва да завършат с удивителен знак.  

Поставянето на гръмки етикети е свойствено за младите хора, но възрастните са по-

въздържани. И тъй като средната възраст на оценяващите работата Ви е доста над Вашата, по-

добре да се въздържате от емоции. 

Не използвайте ирония и пародия в дипломната си работа. Ако все пак употребите, 

никога не ги обяснявайте на читателя. 

Не използвайте фигуративен език. Вместо „градът на Апостола на свободата“, много 

по-кратко и ясно е да напишете „Ловеч“. Използвайте официално приетите термини и назва-

ния. Така няма да допуснете двусмислие (дали пък авторът няма предвид рождения град на 

Левски?). А представете си затруднението на човек, който не разбира какво имате предвид.  

Избягвайте риторична изрази. При използването им се убедете, че читателят ще 

схване за какво става дума, без да има нужда от обяснения. „Ако предполагате, че читателят 

вие е идиот, не използвайте риторични фигури, но ако ги използвате, обяснявайки ги, значи 

вие го правите на идиот. Той пък ще Ви отмъсти, започвайки да разправя, че идиотът всъщ-

ност сте вие.“ (Еко, 1977, стр. 181).  

Не използвайте поетични изрази. Умберто Еко пише (1977): „Вие сте поет? Тогава не 

преследвайте университетска степен.“. Поетичните форми не внасят яснота и еднозначност 

в текста. 

Диалектни форми са допустими само в установени географски наименования. Във 

всички останали случаи са признак на ниска езикова култура. Понякога толкова сме свикнали 

с тях, че не ги забелязваме, затова помолете Ваш приятел да прочете написаното от Вас.  

Използването на идиоми3 трябва да се ограничи до минимум. Те са допустими само ако 

сте напълно убедени, че са общоизвестни. Нерядко използваме някакви изрази в нашата ком-

пания или в родното ни място, които не са ясни на всички.  

Всяка Ваша теза и проектно решение трябва да бъдат добре обосновани. За инженера 

или архитекта, получил диплома и проектантска правоспособност, не е необходимо да показва 

защо е направил нещата по един начин, а не по друг. Дипломантът трябва да доказва качест-

вата си, затова е длъжен да аргументира решенията и тезите си. Най-добрият начин за това е 

като анализира и съпостави две или повече възможности и избере най-добрата от тях.  

                                                 
3 Словосъчетание, смисълът на което нe произлиза от този на съставящите го думи, а от традиционната 

му употреба. Примери „От игла до конец“, „От дъжд на вятър“. 
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При разработване на дипломната работа, студентите се запознават с терминология и 

факти от различни научни области. При писането на текста трябва да се избягва честото из-

ползване на научни термини от други научни области. Всеки използван в нея се термин трябва 

да бъде ясно дефиниран и обяснен, когато се употребява за първи път.  

При натрупване на множество обяснения на термини, текстът се разкъсва и става тру-

ден за четене. Затова е необходимо да се спазва златната среда: нито да се прекалява с обясне-

нията4, нито да остават неизяснени термини. Ако все пак е наложително да се пояснят повече 

неясни изрази, направете речник на термините и в текста сложете препратки към него.  

Съвети: 

 Избягвайте излишен пълнеж, с който не се казва нищо съществено, например: 

„Изобразяването на земната повърхност е била важна задача от най-ранни времена“5. Всяко 

изречение в дипломната работа трябва да има някаква конкретна цел, да дава определена ин-

формация на читателя. 

 Пишете ясни и кратки изречения. Те трябва да се разбират при първо прочитане. 

Рядко читателят е склонен да се върне и два-три пъти да прочете едно изречение, за да го 

осъзнае напълно, какъвто е случаят със следното: „Сянката на хълма Хисарлъка при зимното 

слънцестоене е дала отражение върху планировката на Пауталия – южната крепостна 

стена тангира апогея на засенчената зона, превърната в сакрален комплекс, храмови учас-

тъци и некропол сред тежката миризма на серни изпарения.“  

 Използвайте логични изрази, които са лесно разбираеми за специалистите във Ва-

шата научна област. Изречението „Кюстендил има неповторимият шанс да съхрани послани-

ята на осемдесетвековната си история в динамиката на своето развитие“ е трудно разби-

раемо за човек с инженерно мислене.  

 Разделяйте текста на кратки параграфи от по 5 до 8 реда. Когато срещне затрудне-

ние с някое изречение, читателят обикновено не търси началото на следващото, а преминава 

към следващ параграф. Затова, при дълги параграфи се изпуска значително повече от текста. 

 Избягвайте паразитни думи и изрази. Думи като „в смисъл“, „в предвид“, „факти-

чески“ и други подобни, не внасят ново значение в изречението, но показват затруднения при 

писането и беден речник.  

 На употребявайте изрази, показващи неувереност. Ако пишете, като „Изглежда 

…“, „Възможно е …“, „Вероятно …“, „Може би …“, ще изглежда, че не сте сигурни дали 

написаното е вярно. 

5.3. Изписване на мерки и теглилки 

Всички мерки в дипломната Ви работа трябва да са записани в Международната систе-

мата единици6 SI. Съгласно нея, наименованията на единиците трябва да се изписват на бъл-

гарски език: „килограм”, „метър”, „секунда”, „ом“, а означенията им – на латиница или с 

гръцки букви: „kg”, „m”, “s”, „Ω“ (изключение представлява означаването на градуси, минути 

и секунди). Ако имате съмнения как се изписва дадена единица, вижте Наредба за единиците 

за измерване, разрешени за използване в Република България (обн. в ДВ 115 от 10.12.2002).  

При изписване на означенията на единиците, трябва да се спазват следните правила: 

 Всички означения се поставят след числовата стойност. 

                                                 
4 „Не обяснявайте къде е Рим, сякаш обяснявате къде е Тамбукту“ (Еко, 1977, стр. 183). 
5 Всички цитати са от реални дипломни работи. 
6 Съгласно чл. 3 и чл. 11 от Закона за измерванията, в Република България са разрешени за използване 

само единиците от Международната система единици (SI) и техните производни.  
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 Записват се и печатат с прави букви (Normal, а не Italic), независимо от използвания в 

текста шрифт. 

 Пишат се с редовни, а не с главни букви, освен в случаите, когато означението произ-

хожда от собствено име, например, А за ампер, V за волт, Pa за паскал. Изключение представ-

лява означението за литър, което може да се запише както „l” така и „L“. 

 Означенията на единиците не се променят при множествено число. 

 След означенията не се поставя точка (те не са съкращения), освен когато са в края на 

изречението. 

 Представките за кратните на основните единици се означават с главни букви на лати-

ница M (мега), G (гига), а дробните – с малки букви d (деци), c (санти), m (мили). Изключени-

ята от това правило са k (кило)7, h (хекто) и da (декар8), които се пишат с малки букви, както и 

гръцката буква μ за микро. 

 Между означенията на представките и означенията на единиците не се оставя интер-

вал: cm kV, MW. 

Макар че не е изрично указано в нормативните документи, между числата и означени-

ята е добре да се слага интервал, например, 100 m, вместо 100m. 

Специално за колегите от Геодезически факултет: Въпреки, че системната мярка за рав-

нинен ъгъл е радиан (rad), мерките град (гон) и градус са разрешени за използване като еди-

ници, определени на основата на радиан. След стойности, изразени в гради или гони се поставя 

надпис „gon”. За изразяване на градуси е допустимо както десетично представяне (23.2345°) 

така и (23° 32‘ 24“). Забележете, че между числените стойностите и означенията не се слагат 

интервали (това е единственото изключение от правилото). 

6. Оформление на дипломната работа  

Когато разговаряме, има значение не само какво казваме, но и как го казваме. Същото 

важи и при писане на дипломна работа. Стилно оформените страници, съобразени с някои 

основни изисквания показват старание и прилежност. Интуитивно, красивото е привлекателно 

и по-трудно се отхвърля. Затова вложете няколко часа време за да изглежда работата Ви из-

рядно. 

6.1. Форматиране на страницата 

В УАСГ не са въведени задължителни изисквания за формата на страницата. Затова 

имате свободата да изберете оформяне по Ваш вкус. Все пак, трябва да се спазват определени 

правила, за да изглежда работата Ви стилна и да се чете лесно.  

Дипломните работи се оформят на листа А4 (21cm x 29,7cm), портретно ориентирани. 

От четирите страни на листовете се оставя бяло поле, препоръчителните размери на което са: 

▫ горе 2.5 cm;  ▫ долу 1.5 ÷ 2.0 cm;  

▫ ляво 2.5 ÷ 3.0 cm; ▫ дясно 1.5 ÷ 2.0 cm.  

Отляво се оставя повече място, за да може да се подвърже дипломната работа. Ако ще 

се използва спирала за подвързване, можете да установите отстъп от 3.0 mm вляво.  

                                                 
7 С главна буква ‚K‘ се означава само килобайт (1 KB = 210B=1024 B). 
8 Много често декар се съкращава като „дка“, но съгласно системата SI е редно да се означава като „da”. 
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Нерядко дипломантите избират много големи полета, за да увеличат броя на страни-

ците в дипломната си работа. Прекаляването може да има отрицателен ефект – да покаже на 

четящия, че смятате работата си за много малка и се опитвате да го заблудите. 

Всяка страница от текста задължително се номерира. Изключение представляват заг-

лавната на страница и заданието. Обикновено страницата със съдържанието на дипломната 

работа се включва в номерацията, но на нея не се поставя номер. Номерацията на страниците 

се прави с арабски цифри, като поставянето на номерата зависи от използването на горно 

(Header) и долно (Footer) поле. Ако те липсват, номерата обикновено се поставят в средата на 

горната или на доклада част на листа. Ако има горно или само долно поле, обикновено номе-

рата на страниците се съчетават с него. 

6.1.1. Шрифтове 

Добре е цялата работа да бъде оформена в един шрифт. Нерядко дипломантите искат 

да направят работата си по-атрактивна и използват няколко шрифта, всеки от които има раз-

лично предназначение (за цитати, за формули, за таблици и т.н.). Честата смяна на различни 

шрифтове може да бъде дразнеща, затова ако не сте убедени, че знаете какво правите, заложете 

на сигурно – използвайте един шрифт. 

Познатите шрифтове се четат с по-голяма лекота и се възприемат по-добре от читате-

лите. Най-общо, шрифтовете могат да бъдат класифицирани в три основни групи – серифни, 

без серифни и декоративни.  

Серифните шрифтове имат допълнителни декоративни чертички по краищата си. Изг-

леждат по-елегантно, но не са подходящи за текстове с малка височина на буквата, защото 

тогава са по-трудно четими. Типични представители на този вид шрифтове са тези от фамили-

ята Times, както и Sentry, Timok, Academy. Безсерифните шрифтове имат прави очертания без 

допълнителни чертички. Четат се по-лесно при текстове с малка височина на буквата. Най-

често използваните шрифтове от този вид са Ariel, Hebar, Tahoma, Verdana. За всеки от сериф-

ните и безсерифните шрифтовете е разработено семейство от начертания: нормален, удебелен 

(получер, bold), наклонен (курсив, italic), олекотен (light); много удебелен (чер, heavy), тесен 

(condensed) и други. Декоративните шрифтове се използват най-често за рекламни или за де-

корация. Към тях се отнасят ръкописните шрифтове, както и старинните шрифтове. Те са по-

трудно четими и се използват с по-голяма височина на буквите. Не са подходящи за основни 

текстове. Обикновено за декоративните шрифтове  не се разработват семейства от начертания. 

Днес в държавната администрация и в научните статии най-масово се използва шрифта 

Times New Roman, на който е написан настоящия документ. За основния текст се използва 

нормален шрифт (Regular). С удебеления шрифт (Bold) се оформят заглавията на отделните 

части, точките и подточките в текста. Наклонен шрифт (Italic) можете да използвате за откро-

яване на цитатите, а за важните текстове (ключови понятия, стойности, резултати, изводи), на 

които искате акцентирате – удебелен и наклонен шрифт (Bold Italic). Подчертаване (Underline) 

трябва да се използва пестеливо, защото букви като д, р, у и ф се пресичат от подчертаващата 

линия, което може да забави четенето на текста. 

Текстове, написани изцяло с главни букви, могат да се използват само за заглавия. Пи-

сането с главни букви се възприема като крещене и трябва да се избягва. Ако искате да акцен-

тирате върху нещо, използвайте по-голям размер на буквите, различен цвят, удебелен и / или 

наклонен шрифт и в кран случай – подчертаване. 

Съвет: Избягвайте да използвате специфични шрифтове, които не са стандартни в Win-

dows. Работата си трябва да предадете на диск, а рецензентите все по-често предпочитат да я 

четат в цифров вид. Ако на техния компютър не е инсталиран използван от вас шрифт, той ще 
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бъде автоматично заменен с друг, който най-вероятно няма да изглежда по същия начин (ще 

се развали подреждането). Можете да разрешите частично проблема, като в Option / Save из-

берете Embed fonts for this file. Тогава MS Word ще вгради във файла с дипломната Ви работа 

и всички използвани шрифтове (или само тези, които не са системни, ако изберете опцията Do 

not embed common system fonts). Файловете с шрифтове, обаче имат опция „разрешение за 

вграждане“ и програмата може да вгради само онези, които разрешават вграждане.  

Стандартно, всички текстове се оформят в черен цвят. Допустимо е да се използват и 

други цветове за открояване на:  

 Заглавия, точки и подточки. По този начин текста по-лесно се подразделя визуално, 

в допълнение към по-големия размер и използването на удебеления шрифт.  

 „Цитати“. Те се поставят в кавички и често се оформят с наклонен шрифт. За по-

лесно открояване от авторския Ви текст,  могат да се оформят в друг цвят.  

 Горно (Header) и долно (Footer) поле, номера на страници. Друг цвят се използва, за 

да се отделят полетата от основния текст. 

 Много важни текстове, които не искате да бъдат подминати от читателя, като заклю-

ченията в края на всяка глава.  

Съвет: Ако решите да използвате два или повече цвята, не използвайте ярки и крещящи 

цветове, като червен и оранжев. Те наистина привличат погледа като магнит, но по-бързо умо-

ряват читателя и има вероятност да не бъде прочетен основния текст. В този наръчник, като 

допълнителен е използван цвета на УАСГ, който се използва и в официалните документи на 

университета.  

6.1.2. Параграфи 

Размерът на буквите на основния текст може да бъде между 12 и 14 пункта (1 пункт= 

1/72 инча или приблизително 0.353 mm). За бележките под линия може да се използват и по-

малък размер, но не по-малко от 10 пункта, за да може текстът да се чете без затруднение.  

Препоръчително е текстът да е подравнен двустранно (Alignment: Justified). 

Текстът във Вашата дипломна работа се разделя на параграфи, всеки от които трябва 

да започва с 1 cm до 1.5 cm отстъп (Paragraph/First line) и завършва със знака за край на параг-

раф (Enter). 

Разстоянието между редовете в параграфите (Line spacing) може да бъде от единично 

(Single) до едно и половина (1.5 lines). Можете да зададете и междинни стойности между 1 и 

1.5 (Multipaly) или в пунктове (Exactly). Често дипломантите използват разстояние между ре-

довете 1.5, за да увеличат обема на работата си. Ако искате Вашия текст да бъде с разстояние 

между линиите, аналогично на използваното в полиграфията, с което сме свикнали от книгите, 

използвайте Multipaly със стойност 1.08.  

За да се разграничават ясно отделните параграфи, между тях може да се остави опреде-

лено разстояние. Обикновено то е между 2 и 6 пункта. В този документ е използвано разстоя-

ние между параграфите 3 pt., което позволява да бъде намалено до нула (при изреждане на 

някакъв списък) или увеличено до 6 пункта, когато е необходимо да се обособи определен 

текст.  

В официални документи сричкопренасянето трябва да се избягва, но в научните тру-

дове е напълно допустимо. Ако решите да използвате автоматично сричкопренасяне (Layout / 

Hyphenation / Automatic), трябва да направите проверка на текста, защото понякога MS Word 

не спазва всички граматически изисквания при сричкопренасяне. 
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Съвет: Използвайте оптимални по дължина параграфи. Ако един параграф съдържа 

повече от 9 – 10 реда, има по-голяма вероятност да не бъде прочетен до край, отколкото ако 

съдържа 5 до 8 реда. Обратно, много кратките параграфи, които съдържат 1 до 3 реда, разкъс-

ват текста. Оправдано е използването им, ако изреждате някакъв списък или ако искате да 

подчертаете и обособите определен текст. В първия случай можете да намалите интервала 

между параграфите, а във втория – да го увеличите с 30% до 50% спрямо избрания интервал. 

6.1.3. Оформяне на заглавия, точки и подточки 

Горещо се препоръчва заглавията, точките и подточките да се оформят чрез стилове 

(Styles). Това не само ще облекчи работата ви, но и ще гарантира, че всички части ще са ед-

накво оформени. Най-лесният начин да оформите текста си със стилове е да зададете желаните 

параметри на един параграф и след това, като отворите менюто Stiles, кликнете с десен бутон 

на мишката върху желания стил, например, върху Normal и изберете Update Normal to Match 

Selection. Направете си стилове за точки, подточки и под-под точки. 

Препоръчително е работата да се раздели на части (глави), които да съответстват на 

точките в заданието. Така рецензентът ще бъде облекчен в проверката дали са изпълнени 

всички точки от заданието. При желание, можете да включите и допълнителни части, които 

липсват в заданието.  

Всяка част на дипломната работа трябва да започва на нова страница. Заглавията обик-

новено се оформят с главни букви, с размер от 1.5 до два пъти по-голям от шрифта на текста, 

удебелен (Bold) и центриран. Не е удачно сричкопренасяне в заглавията. Обикновено заглави-

ята се номерират с римски цифри, като е допустимо номерът да бъде на отделен ред: “Част I”, 

а на следващия ред да се запише заглавието, така и на един ред да се оформи “Част I ЗАГЛА-

ВИЕ” на един ред. 

Точките се номерират с арабски цифри в няколко нива: 1., 1.1., 1.1.1. и т.н. MS Word 

поддържа до 9 нива, но не е удачно да използвате повече от 4 нива, защото трудно се просле-

дява йерархията им при четене. Ако все пак се налага да използвате повече нива можете да 

постъпите по няколко начина: 1. Разделете тази част на две или повече глави; 2. Обособете 

части в рамките на една глава, например, Глава I, Част 1; Глава I, Част 2 и т.н.; 3. Използвайте 

Bullets вместо номерирани точки. 

6.2. Оформяне на таблици, фигури, формули 

Всяка таблица, фигура и формула, която вмъквате в текста, задължително се номерира 

с арабски цифри. Използват се отделни номерации за таблици, фигури и формули. Може да се 

използва единна номерация за цялата дипломна работа или номерацията да бъде отделна за 

всяка част или глава. Вторият начин е препоръчителен, защото при добавяне или премахване 

на една фигура, таблица или формула, ще трябва да се преномерират всички след нея.  

6.2.1. Таблици 

Номерата и описанието на таблиците се поставят преди таблицата. Използва се „Таб-

лица 1“ или съкратеното „Табл. 1“, след което следва описание на съдържанието на таблицата. 

Ако за всяка част започвате отделна номерация, се записва „Табл. 1.2“, където 1 e поредният 

номер на главата или частта (дори и да е номерирана с римски цифри), а 2 е поредният номер 

на таблицата в рамките на тази част.  

Описанието след номера на таблицата трябва да бъде кратко; да се изписва на един, 

най-много на два реда. Не трябва да съдържа въпрос. Ако се налага, в самия текст можете да 

дадете повече пояснения за съдържанието на таблицата. Описанието на таблицата трябва ясно 
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да се разграничава от основния текст чрез една от следните техники: 1. Описанието да бъде с 

удебелен или наклонен шрифт; 2. Да се постави на по-голямо разстояние от предходния па-

раграф, например, 6 пункта; 3. Да се намали разстоянието между редовете на описанието.  

Ако данните в таблицата са взети от определен източник, след описанието на таблицата, 

се посочва източника, съобразно избраната схема за цитиране. Допустимо е и посочване на 

източника в забележка под линия. В този случай можете да посочите допълнителна информа-

ция, например за начина на събиране на данните в таблицата, тяхната точност, периода за 

който се отнасят и т.н., за да съкратите описанието на таблицата по-горе. 

Всяка таблица трябва да има заглавен ред, който визуално да се отличава от останалото 

съдържание (цвят на полетата, bold, размер на буквите). Описанието на съдържанието на ко-

лоните трябва да бъде кратко и ясно. Когато таблицата съдържа числа, след заглавния ред да 

се добави ред, на който да се пояснят използваните единици. Удачно е да се използват означе-

нията им в квадратни скоби: [m], [kg], [gon]. Ако желаете да направите таблицата по-кратка, 

можете да обедините заглавния ред и реда с използваните единици, например, „Площ, [m2]“. 

Обмислете добре с колко знака след запетаята да записвате данните. Ще се сметне за 

грешка както ако те надвишават точността на данните, така и ако са по-малко от необходи-

мото. Ако сумирате проценти от цялото, проверете дали сумата не се различава от 100 (заради 

закръгленията или поради грешка в изчисленията). Ако сумата от процентите реално надви-

шава 100 (например, поради повече от един отговор на въпрос), ясно разяснете в текста или 

под черта причината за това. 

Добре е таблиците в текста да не заемат повече от една страница. По-големи таблици е 

удачно да се поместят като приложения след края на дипломната работа. Ако все пак се налага 

да разположите таблица на две страници, на всяка от тях трябва да фигурира заглавният ред и 

редът с използваните единици.  

MS Word позволява да запълните полетата на таблиците с фон в различни цветове. Въз-

ползвайте се от тази възможност, но пестеливо, с ненатрапчиви цветове. Щом изберете опре-

делена цветова схема за таблиците, използвайте я в цялата си работа. Помнете, че пишете дип-

ломна работа, а не правите детска книжка с картинки. 

6.2.2. Фигури 

Номерата и описанието на фигурите се поставят центрирано непосредствено под фигу-

рите. Изписва се „Фигура 1“ или „Фиг. 1“, след което се описва съдържанието на фигурите. 

Номерацията е аналогична както при таблиците. Допустимо е да се изпусне описание само за 

фигури, които заемат много малко място (по-тесни от 1/8 от широчината на страницата). В 

тези случаи фигурите само се номерират, а описанието се помества в текста.  

Когато фигурите са растерни изображения, те трябва да са с достатъчна резолюция и 

високо качество. Дори и да не прочете изчерпателно дипломната Ви работа, рецензентът ще 

разгледа фигурите в нея. Когато по време на защита всеки от членовете на ДИК вземе работата 

Ви за минутка – две, той ще може да види само ‚картинките‘ в нея. За целите на дипломната 

Ви работа, оптималната резолюция на растерните изображения е между 200 и 300 dpi9. Ако са 

с по-малко от 100 dpi, намалете големината им на страницата или потърсете алтернатива. Ако 

изображенията съдържат текстове с малки букви, по-добре е да са с по-висока резолюция. 

                                                 
9 Можете да определите резолюцията на вмъкнатите изображения, като първо определите размера на 

изображението в пиксели (десен клавиш в Explorer, Properties/Details), след това кликнете два пъти върху вмък-

натото изображение и в Format видите размера му в cm. Разделете първата стойност на втората и умножете по 

2.54 (за да превърнете сантиметрите в инчове). 
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Ако фигурите съдържат надписи на чужд език, по-добре е да ги преработите, за да ди 

смените с надписи на български. В такъв случай, когато описвате източника, пишете, напри-

мер, „по Jonson (2015, стр. 34)“, за да покажете, че това не е оригиналната фигура. 

Фигури и таблици, които заемат повече от половината от широчината на страницата е 

препоръчително да се поставят самостоятелно по широчина на страницата, а по-тесните да се 

‚вграждат‘ в текста.  

Съвети:  

1. Използвайте вградената функция на MS Word за номериране (Reference / Insert Cap-

tion). Създайте предварително нови етикети (Label): „Фиг.“ и „Табл.“ или „Фигура“ и „Таб-

лица“. За всяка вмъкната фигура или таблица използвайте Insert Caption, като поставите мар-

кера преди или след обекта, който ще номерирате. Можете да коригирате шрифта на номера-

цията и на текста на описанието на всички надписи чрез стила „Caption“. Ако MS Word не 

промени коректно номерацията при изтриване на фигура или вмъкване на нова, маркирайте 

целия текст, кликнете върху някой от надписите и изберете „Update 

field“. 

2. За да се преместват заедно, фигурата и надписът към нея 

трябва да бъдат свързани. Това може да стане по един от следните на-

чини: Маркирайте фигурата и вмъкнете Horizontal Frame10. Веднага 

след това натиснете Enter, за да създадете нов ред за номера на фигу-

рата и като кликнете на него изберете Insert Caption. Вторият начин е 

да създадете таблица с поне два реда; в единия поставете фигурата, а 

в другия – номера и описанието. След въвеждане на фигурата, Марки-

райте фигурата и текста. Резултатът е един и същ. 

6.2.3. Формули 

Формулите, независимо дали са малки или големи, се поставят на отделен ред и се цен-

трират. Номерата им се надписват отдясно, поставени в кръгли скоби. Добре е преди и след 

формулата да се оставят по 3 до 6 пункта, за да се отдели тя от текста (по-големите формули 

изискват повече свободно място). 

Проверете три пъти коректността на формулите. Няколко граматически грешки в тек-

ста могат да останат незабелязани или да Ви бъдат простени, но грешна формула – никога. 

Съвет: Поставете формулата в таблица (Insert / Table), която има три колони, както 

показаната по-долу. Единствената роля на лявата колона е да компенсира широчината на дяс-

ната, така че формулата да бъде точно в средата. След като напишете формулата, махнете рам-

ките на таблицата (при формулата по-долу е оставена сива рамка, за да се види оформлението). 

Така ще сте сигурни, че формулата е центрирана и надписът ще се премества с нея при корек-

ции на текста. 

 𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1

 (2.34) 

                                                 
10 Използвайте бутона Insert Horizontal Frame, който стандартно не е част от Quick Access Toolbar и трябва 

го добавите, като кликнете с десен клавиш върху менютата и изберете Customize Quick Access Toolbar. 

 

Фиг. 1 Текст 
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6.3. Печат и подвързване 

Дипломните работи се разпечатват в един екземпляр. По желание, можете да разпеча-

тате още един екземпляр, за да го покажете на роднините, а след години – на внуците. Печата 

се от едната страна на листа. Няма изрична забрана за двустранно разпечатване (от двете 

страни на листата), но тъй като огромна част от колегите Ви ще са отпечатали едностранно, 

Вашата работа ще изглежда по-тънка и незначителна. Изберете качествена хартия (познава се 

по белотата и по мекотата при пипане) с тегло 80 или 90 gr/m2. По-тънките листа (70 gr/m2) се 

късат лесно, а по-дебелите (100 gr/m2 или повече) са трудни за разлистване. 

Използват се два основни начина за подвързване на дипломната работа: със спирала 

или с лепене, евентуално и с подшиване на страниците. При втория начин, дипломната Ви 

работа ще бъде по-представителна, ще изглежда като истинска книга. При подвързване със 

спирала лесно можете да подмените или да добавите страници, ако впоследствие вие, Вашият 

ръководител или рецензентът забележат някакви пропуски. 

Съвет: Ако предвиждате работата Ви да се подвързва с лепене и подшиване, предви-

дете 1-2 mm по-големи бели полета на страниците, защото след залепване, преди да се поста-

вят кориците, книжното тяло се обрязва с гилотина.  

7. Изработване на чертежи и приложения 

Първото правило при изработване на чертежи е точно спазване на техническите изиск-

вания за оформяне. Грешки по същество в чертежа може да останат незабелязани, но тези в 

оформянето веднага се набиват на очи. Преподавателите са свикнали с определен начин за 

оформяне на чертежите и ще изискват от вас да го спазвате. Някои проектанти в практиката 

си позволяват волности по отношение на оформянето, но на дипломантите те няма да бъдат 

простени. 

Съвет: Отделете час – два за запознаване със специфичните изисквания за оформяне 

на чертежите в катедрата, където се обучавате. Проучете няколко дипломни работи, които са 

получили високи оценки (попитайте ръководителя си как можете да ги получите). 

Избор на формата на чертежите 

Макар у нас да съществува стандарт за размерите на чертожните листа БДС ISO 5457 

(А4 до А0), той не е задължителен. Има различни причини да използвате стандартен размер 

на Вашите чертежи: Плотерите имат размери, съобразени със стандартните формати. Ако Ва-

шият чертеж е с няколко сантиметра по-широк от стандартния размер, ще се наложи да се 

чертае на по-едроформатен плотер, на по-широка хартия, което ще оскъпи принтирането. 

Стандартните формати на чертежите са установени при използване на златното сечение и по-

добре се възприемат. 

Задължителни реквизити на чертежите: 

 Рамка. Поставя се по естетически съображения, обикновено на 10 mm от краищата на 

листа (20 mm за формати A0 и A1). Ако чертежът ще се подвързва, отляво се оставя най-малко 

20 mm. Оформя се с непрекъсната линия, дебела над 0.5 mm, като колкото по-голям е черте-

жът, толкова дебелината е по-голяма. 

 Заглавие. На повечето чертежи се оформя заглавие с едър шрифт в горната част на 

листа. То трябва да е достатъчно голямо, за да се забелязва веднага.  
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 Мащаб. Чертежите, които са предвидени за използване от неспециалисти е редно да 

имат освен числов мащаб (1: 5000), графичен и описателен („На 1 cm от чертежа отговарят 

50 m от местността“). 

 Антетка. Обикновено се поставя в долния десен ъгъл на чертежа. Макар в УАСГ да не 

са въведени конкретни изисквания за оформяне на антетките, погледнете как са оформени те 

в други дипломни работи към обучаващата Ви катедра. На фиг. 2 е показана примерна антетка 

към чертежите. 

 

Катедра Наименование на катедра 

Тема на дипломната работа 

Наименование на чертежа 
Мащаб: 1:500 

Чертеж: 2 / 6 

Дипломант: Име на дипломанта ф. № 2150 

Научен р-л: Име на ръководителя Дата: 01.2019 г. 

Фиг. 2 Примерна антетка към чертежите в дипломната работа 

Особеност на антетките към дипломните работи е надписването освен името и факул-

тетния номер на студента и това на преподавателя и на обучаващата катедра. В антетката 

трябва да са записани наименованието на чертежа и мащаба, дори когато те за изписани с по-

големи букви извън нея. 

 Легенда. Всички означения в чертежа, които не са описани в нормативни документи 

(или не им съответстват), трябва да се пояснят в легенда към чертежа.  

 Знак за посока север. Поставя се задължително, ако чертежът Ви не е ориентиран на 

север. Той трябва да се вижда добре, за да може да се забележи още при първоначално запоз-

наване с чертежа. Но не трябва да е много натрапчив, защото след като веднъж работещият с 

чертежа се ориентира, знакът север не е необходим. 

Забележка: Някои катедри имат специфични изисквания към чертежите на дипломан-

тите. За тях можете да се информирате от дипломния си ръководител. 

Как се предават чертежите? 

Неголям брой малки чертежи (А2 или по-малки) могат да се подвържат заедно с книж-

ното тяло на дипломната работа, като приложения.  

Ако сте изработили голям брой чертежи, ще трябва да ги предадете отделно от тексто-

вата част. В този случай имате два варианта: да ги подвържете в отделно книжно тяло или да 

ги предадете в навити на руло в тубус. Чертежи с формат А3 обикновено не се нагъват, а се 

подвързват със спирала (захващат за късата им страна) или се поставят в специална папка. 

Чертежите с формат А2 могат да се нагънат до А4 и да се подвържат или (по-рядко) се предс-

тавят в папка без нагъване. Ако предвиждате по време на защитата да покажете на членовете 

на комисията някои от нагънатите чертежите, направете си две копия, защото веднъж нагънат 

чертеж е трудно да се сложи като табло. Чертежи с размер, по-голям от А2 се предават навити 

в тубус (не забравяйте да предвидите етикет за тубуса). 
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8. Презентация на дипломната работа 

По-голяма част от членовете на Държавната изпитна комисия няма да прочетат дипло-

мата Ви работа. Ще добият представа за нея от презентацията, която ще направите по време 

на защитата. Затова е много важно да представите работата си във възможно най-добра свет-

лина. Това обаче не означава да преувеличавате постигнатото. 

Времето за презентация е ограничено до 10 – 15 минути от Правилник за дейността на 

Държавните изпитни комисии в УАСГ. Тук не важи правилото на Мечо Пух „колкото повече, 

толкова повече“. Най-важното предписание е „не отегчавай членовете на комисията“. Ако 

защитата Ви е последна за деня или непосредствено преди почивката, направете презентаци-

ята си не повече от 7 – 8 минути. Членовете на ДИК ще са уморени (отегчени), а пушачите в 

нея ще Ви бъдат благодарни за кратката презентация. Само първият за деня или след почивката 

може да си позволи 15-минутна презентация. Във всички останали случаи, десет минути са 

достатъчни да представите работата си. Имайте предвид, че председателят на ДИК може да 

спре презентацията ви, ако сметне, че сте надвишили установеното време (или ако сте прека-

лено досадни). 

След като определите приблизителното време за Вашата презентация, приложете пра-

вилото, че за всяка минута презентация в нужен един слайд (без заглавния и последния) и 

определете колко слайда ще трябва да направите. При много често сменяне на слайдовете, те 

не могат да се разгледат с необходимото внимание, а ако са малко на брой, ще трябва да съ-

държат голямо количество информация, което ще ги претрупа. 

Няколко думи за известното правило 10/20/30 на Gay Kawasaki, според което Ви тряб-

ват 10 слайда, не-повече от 20 минути и шрифт от 30 пункта, за да направите добра презента-

ция. Броят на слайдовете ще коментираме малко по-надолу, а 20 минути, дори 15, никой няма 

да Ви даде, така че остана шрифта от 30 пункта. Малко е прекалено, нали? Kawasaki препо-

ръчва: „ ... разберете възрастта на най-стария човек във Вашата аудитория и го разделете 

с две. Това е Вашият оптимален размер на шрифта.“ (Kawasaki, 2005). Идеята е, че когато 

напишете голямо количество текст, ще бъдете изкушени да го прочетете на публиката, „ вед-

нага щом публиката разбере, че четете текста, тя ще започне да чете пред вас, защото 

може да чете по-бързо, отколкото можете да говорите. Резултатът е, че вие и аудитори-

ята няма да сте в синхрон.“ (Kawasaki, 2005). Именно за да не вложите много текст и да го 

четете, Kawasaki препоръчва по-едър шрифт. 

Вие можете си припомните крилатата фраза на Дейл Карнеги „Ако животът Ви под-

несе лимон, направете си лимонада“ и да превърнете този проблем (предварителното четене 

на текста в слайдовете от публиката) във Ваше предимство. Как да постъпите? Във всеки слайд 

на презентацията сложете информация, която няма да споменете в изказването си и обратно, 

говорете и за неща, който липсват в презентацията. Например, излишно е да пояснявате: „На 

тази фигура е показано ...“, ако в слайда е написано какво показва фигурата. Ако фигурата е 

направена добре, тя няма нужда от много обяснения, за да бъде разбрана. Затова използвайте 

времето, докато аудиторията възприема фигурата, да кажете нещо, допълнително за нея (из-

точници, точност на данните и т.н.). Като използвате тази техника, по-лесно ще задържите 

вниманието на публиката и с по-малко слайдове ще можете да представите повече информа-

ция. 

Макар и рядко, на защита се явяват студенти без подготвени слайдове за презентация. 

Според правилниците, това е допустимо, но на фона на всички останали колеги с презентации, 

ще изглеждате зле. По-трудно ще представите работата си и ще впечатлите комисията. За това 

отделете няколко часа са подготовка на качествена презентация презентацията.   
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8.1. Какво трябва да съдържа презентацията 

Най-напред си задайте въпроса: Каква е целта на Вашата презентация пред членовете 

на изпитната комисия? Нямате задължение да ‚образовате‘ аудиторията си. Не трябва и да 

правите реклама на дипломната си работа, като изтъквате само нейните достойнства. Трябва 

само да представите в благоприятна светлина работата, която сте свършили. Трябва да убедите 

изпитната комисия, че притежавате знания, умения и компетенции, заради които следва да Ви 

присадят званието „инженер“ или „архитект“.  

Затова се ограничете до следното: 

 Кратко описание на обекта на дипломната работа (1 до 2 слайда). Ясно трябва да се 

опише какъв проблем се решава с Вашата работа, за кого ще са полезни постигнатите резул-

тати. 

 Какво е направено по темата преди вас (1 до 2 слайда).  

 Проектно решение, начин за решаване на проблемите (3 – 4 слайда).  

 Лично участие в разработването на темата (2 – 3 слайда). Това е особено важно, ако 

дипломната Ви работа е част от по-голям проект. Покажете подходящи примери, с които да 

илюстрирате работата си, но без множество отегчителни детайли.  

 Заключение, в което да опишете (не да оцените) постигнатите от вас резултати (1 

слайд). 

Добре би било да включите в презентацията си и кратък видеоматериал (ако това е въз-

можно, съобразно темата на дипломната Ви работа). Движението по екрана ще привлече вни-

манието на членовете на ДИК и ще имате по-голям шанс да бъдете изслушани.  

Съвет: Разкажете (накратко) за трудност, препятствие или конфликт, които сте срещ-

нали или са се случили докато сте разработвали дипломната си работа. Това могат да бъдат 

затруднения при намирането на данни; грешен подход или лош избор на софтуер в началото 

на работата ви; проблеми при изчисленията, визуализацията и въобще нещо, което ще покаже 

на аудиторията, че не всичко е вървяло гладко и безпроблемно. Така ще направите изложени-

ето си по-лично и ще ангажирате аудиторията. 

8.2. Какво не трябва да съдържа презентацията: 

 Общи теоретични постановки. Предполага се, че членовете на журито са наясно с 

тях, а тъй като сте си взели всички изпити, се смята че и вие ги знаете. Няма да спечелите 

нищо, ако разказвате теорията, но ако допуснете и малка грешка, няма да Ви бъде простено. 

 Съдържание на дисертацията. Нерядко, дипломантите поставят на първия слайд съ-

държанието на дипломанта си работа, след което започват да описват точка по какво е напра-

вено. Докато стигнат до съществените неща, като проектно решение, личния си принос и т.н., 

са успели да отегчат членовете на ДИК. Затова и не получават необходимото внимание.  

 Оценка на Вашата работа. Това е задължение на рецензента. Явните хвалби може да 

подразнят членовете на ДИК, особено, ако те не са съгласни с тях. Стремете се да излагате 

пред комисията факти, а не мнения. 

 Крайни оценки и критика на други работи, отричане на всичко, направено преди 

вас. Презентацията не е място за критика. Няма да имате време да обосновете добре всяка 

критична бележка и ще оставите впечатление на ‚критикар‘, т.е. човек който не харесва нищо 

около себе си. По изключение, посочете недостатъците на създаденото преди вас, само ако сте 

успели да ги отстраните в работата си. 

 Несъществени детайли от работата ви. Едно от най-трудните неща за дипломантите 

е да отстранят несъщественото. След като три месеца са ‚живели‘ с дипломната си работа, 
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всичко им се струва много важно. Но дали е така и за членовете на ДИК? Опитайте се да се 

поставите на тяхното място и да прецените: какво те трябва да знаят, за да оценят Вашата 

дипломна работа? Именно това представете по време на защитата. 

 Благодаря за вниманието. Често в края на презентацията се появява този надпис, 

нерядко на черен или бял фон. Много по-добре е на екрана да остане, чертеж, графика или 

друг материал, който в най-голяма степен да показва свършената от вас работа. Това ще про-

вокира членовете на изпитната комисия да задават въпроси по темата на дипломната Ви ра-

бота, вместо общи въпроси от цялата специалност. 

8.3. Някои основни правила при създаване на презентации: 

1. Всеки слайд трябва да има както текст, така и илюстрация (изображение, гра-

фика, таблица). Слайдовете само с текст не са особено привлекателни, трудно задържат вни-

манието, за да бъдат прочетени изцяло. Слайдовете само с илюстрации може да не бъдат добре 

разбрани, ако не е пояснено изрично изобразеното на тях. Не си мислете, че ако в някакъв 

момент от защитата кажете „на слайда е показано ...“ ще бъдете чуто и разбрано от всички. 

2. Създайте собствен темплейт, вместо да използвате стандартните на PowerPoint11. 

Колкото и да са красиви, те няма да отговорят напълно на изискванията на Вашата презента-

ция. Ако и друг Ваш колега е използвал същият темплейт, ще се почувствате като момиче на 

бал, което забелязва друга със същата рокля. За основа можете да използвате снимка на обекта 

на дипломната работа или част от представените чертежи. Не забравяйте да използвате по-

светъл фон на слайдовете, за да може по-добре да се чете текста в тях.  

3. Заложете на простите неща 

Не се опитвайте да впечатлите аудиторията чрез претрупана с ефекти презентация. Чле-

новете на ДИК са достатъчно интелигентни, за да различат съдържанието от опаковката. За-

това: 

 Ограничете преходите между слайдовете и анимацията, защото те разсейват аудито-

рията и могат да подразнят членовете на комисията, ако са твърде много.  

 Не използвайте многоцветни таблици и фигури с крещящи цветове. Те бързо привли-

чат вниманието, но също така бързо уморяват и отегчават аудиторията. 

 Използвайте по-прости шрифтове. Създадени са множество елегантни шрифтове, ко-

ито обаче се четат трудно. Възможно е те да не са налични на компютъра, с който ще правите 

презентация. Шрифтове като Tahoma, Arial, Calibri, Verdana са без подсечки (безсерифни) и 

се четат лесно дори при по-малък размер, отколкото Times New Roman.  

 Не използвайте повече от два различни шрифта. По-добре за акцентиране да използ-

вате Bold или Italic на основния шрифт или различен цвят на буквите. 

4. Използвайте стандартен софтуер презентация  

Повечето студенти използват за направа на презентацията си MS PowerPoint. Някои из-

ползват друг софтуер който според тях предоставя повече възможности. Защо това не се пре-

поръчва? Ако имате проблем с PowerPoint, дори по време на зашитата, можете да разчитате на 

много колеги, които познават програмата. От друга страна, не е сигурно доколко програмата 

ще бъде съвместима с компютъра и проектора, използвани за презентацията.  

                                                 
11 Създаването на темплейт става лесно, като отворите една празна презентация (Blank Presentation) и 

изберете View/Slide Master. Промените, които направите трябва да запишете като PoverPoint Template (*.potx). 
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9. Подготовка за защита на дипломната работа 

9.1. Изработване на плакат 

Някои факултети изискват от дипломантите да представят дипломната си работа на 

плакат с формат А2. Често срещана грешка при изработване на плаката е опитът да се предс-

тави цялата дипломна работа, като се започне с въведението и се завърши с цитирана литера-

тура. Плакатът ще бъде първия досег на членовете на ДИК с работата ви, затова не го подце-

нявайте. 

Всеки плакат има три функции да рекламира, да представя определени идеи и да 

информира.  

Първата и може би най-важна функция на плаката е рекламната.  Основната цел на рек-

ламата е да Ви забележат – трябва да покажете на света, какво сте направили. Представете си 

десетки плакати подредени в някое фоайе или коридор. Минавате покрай тях, но не можете да 

разгледате всички. Някои обаче привличат и задържат вниманието. Ако искате Вашият плакат 

да бъде сред тях, направете го ярък и открояващ се. Колкото и важна информация да сложите, 

ако плакатът Ви не бъде забелязан, откроен сред останалите, тя няма да бъде прочетена. 

Как се постига това? „Използват се крещящи цветове, двусмислени форми, символи, 

шрифт, ярки образи и изобщо всичко, което привлича вниманието. Като на война е позволено 

всичко.“12 Макар това да е малко прекалено, Вашият и на колегите Ви плакати ще се конкури-

рат за вниманието на публиката, така че е добре да се постараете.  

Не са малко занимателните и интригуващи реклами, от които трудно се разбира какво 

рекламират. Затова не пропускайте да напишете с по-едри букви темата на дипломната си ра-

бота, Вашето име и това на дипломния Ви ръководител, катедрата в която е направена рабо-

тата. Добре е да разположите тази информация в горния десен ъгъл на плаката, за да се забе-

лязва ясно. 

Втората функция на плаката е да внушава идеи. Помислете какво искате да внушите с 

плаката си? Може би следното: 1. Направили сте добра дипломна работа, която заслужава ви-

сока оценка. Тогава покажете нейните основни достойнства; 2. Вие сте сериозен студент, 

който заслужава титлата инженер / архитект. Тогава избягвайте онова, което може да се сметне 

за детинско или палячовщина.  

Накрая Вашият плакат трябва да информира. След като сте привлекли вниманието, пес-

теливо и немногословно пояснете постигнатото от вас в дипломната работа. Спрете се само на 

най-важното, без детайли и обосновки. поксжете само онова, което можете да обясните нак-

ратко. Категорично избягвайте всякакви теоретични постановки и лирични отклонения. 

Ето и няколко съвета как да си направите впечатляващ плакат: 

 Плакатът трябва да има ясна структура: заглавна част, цел, постановка (изследване), 

резултати и заключение. Започнете работата по плаката от голямото към малкото – най-напред 

на лист хартия скицирайте отделните зони в плаката, след това определете съдържанието им 

и най-накрая мислете за цветове, шрифтове и т.н. 

 Направете плаката лесен за четене от разстояние. По-едър шрифт, по-голям контраст 

между текста и фона, по-големи изображения ще позволят плакатът да се чете от 1-1.5 метра.  

                                                 
12 https://dilettante1.wordpress.com/2012/05/12/как-се-прави-плакат/ 
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 Помислете за йерархията на текстовете: много голямо заглавие (над 48 пункта), го-

леми точки и подточки (30 – 36 пункта) и по-скромен основен текст (18 – 24 пункта). Текстът 

трябва да принуждава читателя постепенно да се доближава до плаката, за да бъде прочетен.  

 Използвайте един доминиращ елемент, акцент, който със своя размер, цвят и конт-

раст да привлече вниманието и да накара читателя да се доближи до плаката. Най-удачно е той 

да представя резултат от работата ви. 

 Минимум текст, той не привлича вниманието, пък и плакатът не е преразказ на дип-

ломната Ви работа. Използвайте много кратки изречения, по-скоро само точки и подточки 

(bullets). 

 Избягвайте декоративни елементи, които не носят информация. Те са допустими само 

ако запълват някое празно място в плаката.  

Важен е въпросът какъв софтуер за използвате? Ако нямате време и не се чувствате 

способни бързо да усвоите нова програма, заложете на PowerPoint. Няма да сгрешите, защото 

продуктът дава достатъчно възможности за да направите добър плакат. Разбира се, с продук-

тите на Adobe Illustrator, InDesign или Photoshop можете да направите чудеса, но те не се учат 

за ден, седмица или дори за месец. Ако се чувствате креативни и способни бързо да учите, 

изпробвайте някой от многобройните предложения за специализиран софтуер13.  

9.2. Подготовка на изложението пред изпитната комисия 

Подгответе изказването си писмено. Не разчитайте на импровизации. Всяка дума, която 

кажете на комисията, трябва да е ‚на място‘. Нормално е да се притесните, когато застанете 

пред изпитната комисия, Вашите колеги, приятели и роднини. Затова при презентацията взе-

мете написания текст с вас, за да можете да направите справка с него, ако се получи засечка 

по време на изложението. Разпечатайте го с по-едри букви, за да не се налага да се взирате и 

да го доближавате до очите си, а само да го поглеждате, ако се наложи. 

Тренирайте предварително на презентацията. Хората имат различен темп на гово-

рене, така че трябва да проиграете презентацията си, за да определите за колко време ще я 

представите. По-съществено, обаче е друго. Дейл Карнеги, американски писател, създал мно-

жество курсове за говорене пред публика пише: „Упражнявай се! Упражнявай се! Упражня-

вай се! Това е условие, без което просто не може.“. Дори опитни лектори изпитват силно 

вълнение, когато се изправят пред публика, а това в много по-голяма степен се отнася за нео-

питните. Най-добрият начин да преодолеете смущението е многократно да тренирате изказва-

нето си, за да добиете увереност. Помолете приятел да Ви гледа докато тренирате, за да забе-

лежи признаците на нервност или на неувереност, които трябва да избягвате. 

Подгответе табла, които да закачите на дъската по време на презентацията. Това могат 

да бъдат Вашите чертежи или други материали. Помислете какво бихте правили, ако спре тока 

или откаже техниката? Това е малко вероятно, но се е случвало десетки пъти. Освен това таб-

лата ще бъдат пред очите на членовете на изпитната комисия, когато те трябва да измислят 

въпроси към вас. 

Проиграйте презентацията си на прожекционния апарат в залата за защита. Проекто-

рът и мониторът на компютъра Ви предават цветовете по различен начин. Затова е естествено 

презентацията да изглежда много различно в залата. Проверете дали се чете текста в слайдо-

вете дори от последните редове, дали избраните от вас цветове изглеждат добре на екрана и 

дали проекторът не ‚отрязва‘ част от слайдовете. 

                                                 
13 Вижте някои възможности тук: https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-free-poster-and-flyer-maker-

software/ 
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Покажете подходящи примери. Не акцентирайте само върху успешно решените проб-

леми, а покажете пътя, който сте изминали за да постигнете успех.  

Добрият оратор е на първо място добър слушател. Ако имате възможност, присъствайте 

на други защити, за да забележите грешките на Вашите колеги. Наблюдавайте членовете на 

изпитната комисия и вижте кога слушат без да мърдат и кога започват да се ‚почесват‘ и въртят 

на столовете. 

9.3. Облекло  

И тук е в сила поговорката „По дрехите посрещат, по ума изпращат“.  

Грешки, които дипломантите допускат в облеклото си: 

 Прекалено секси дрехи от дамите. Мъжката аудитория ще бъде впечатлена от вида ви, 

а женската ще завижда. Това обаче няма да помогне да получите по-висока оценка. 

 Работно или спортно облекло. Показва неглижиране на защитата и казва „Да свърш-

ваме по-бързо, че имам по-важна работа“. Към тази група спадат както анцузи и спорни ма-

ратонки, така и скъсани дънки и тениски с надписи. 

 Прекалено скъп тоалет. Макар заплатите на преподавателите да не позволяват носене 

на маркови дрехи от известни дизайнери, повечето от тях могат да ги разпознаят върху вас. 

Дали професорите ще се почувстват добре, ако студентите демонстрират по-големи финан-

сови възможности от тях? 

 Екстравагантни тоалети и ярки цветове. Не сте на бал. Не демонстрирайте, че искате 

да блеснете с тоалета си, а със знанията си. 

Ето и едно просто правило: огледайте как се обличат членовете на изпитната комисия 

и се облечете по подобен начин. Младежите няма да сбъркат ако сложат сако, дори и без вра-

товръзка, а дамите могат да заложат на дрехи в по-пастелни цветове. 

Подгответе си лазерна показалка, с която да посочвате важни неща на екрана и да пре-

минавате към следващ слайд, без да се навеждате непрекъснато към компютъра. 

10. Протичане на защитата 

Преди започване на дипломната сесия, пред канцеларията на факултета се изнася спи-

сък с реда за провеждане на дипломните защити. В него се посочват допуснатите до защита 

дипломанти и реда на явяването им по дни. 

10.1. Как се изнася презентация?  

73% от мъжете и 75% от жените изпитват притеснения при говорене пред публика, а 

около 19% от хората изпитват истински страх, граничещ с фобия, когато трябва да се изправят 

пред много бройна аудитория. Ако вие попадате в някоя от тези групи, отделете десетина ми-

нути преди презентацията за да се настоите психически за представянето си. Повтаряйте си, 

че членовете на научното жури са благосклонни, че те искат да оценят постигнатото от дип-

ломантите, а не да ги ,закопаят‘ и да им покажат колко малко знаят. Не е необходимо да се 

представите блестящо на защитата. Просто разкажете на изпитната комисия какво точно сте 

направили в дипломната си работа. Никой в залата не знае за това повече от вас. 

Ето няколко основни правила за изнасяне на презентацията на дипломната работа: 

 Не четете предварително подготвения текст, а говорете на публиката. Добре е да го 

имате пред вас, напечатан с едри букви, та ако запънете да го погледнете, но не трябва да го 

четете. 
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 При говорене, не гледайте екрана зад вас. Поставете монитора на компютъра така, 

че да виждате слайдовете на него. Обърнете внимание на начина, по който синоптиците пред-

ставят прогнозата за времето. Поглеждат към екрана за не повече от секунда, само когато по-

сочват нещо върху него и веднага след това се обръщат отново към аудиторията си.  

 Говорете бавно и високо, за да разберат всички думите ви. По-голяма част от члено-

вете на изпитната комисия са над 50 годишни и е нормално да чуват по-трудно. Бързо говоре-

щите създават впечатление за неувереност и припряност. Не е важно колко думи ще кажете, а 

какъв ефект ще имат те върху слушателите ви. 

 Контакт с очите. Докато говорите, гледайте членовете на комисията в очите. Добре е 

да задържате погледа си по 3-5 секунди върху всеки. Ако успеете по-дълго, още по-добре, но 

не се вторачвайте. При положение, че това Ви се струва трудно, изберете един от членовете 

на комисията и го гледайте в очите. Целите на това „упражнение“ са три: първо, човек който 

знае че е наблюдаван е по-малко склонен да се разсейва и да върши странични неща, вместо 

да Ви слуша; второ, по погледите на членовете на комисията ще можете да разберете дали 

казаното от Вас им е интересно или им е станало досадно; трето, гледането е очите на публи-

ката ще Ви спаси от забиване на поглед в земята, в тавана или в монитора пред вас.  

 Усмивка. Вгледайте се в действията на опитните политици и дипломати. Дори когато 

им е най-напрегнато и дискомфортно, те се усмихват. И това не е само, за да демонстрират 

увереност пред аудиторията си. Доказано е, че както жестовете не само отразяват вътрешното 

състояние на човек, но и обратно, жестовете, мимиките могат да въздействат на мозъка да за 

почувства по-добре. 

 Стойката. Прегърбената стойка издава неувереност. Изправете раменете си. Говорете 

с прибрани крака и ръце близо до тялото. Скръстените пред гърдите ръце или поставени на 

кръста (на коланаю) са абсолютно неуместни. Не си позволявайте да държите ръцете в джобо-

вете. Ако имате този навик, зашийте джобовете си. 

 Жестовете. Избягвайте излишно ръкомахане ни движение по време на презентацията. 

Това издава нервност и неувереност. Не се клатете наляво-надясно. Не си позволявайте да 

присвивате очи, да стягате челюстта си, да се мръщите или да облизвате устни. Тези жестове 

създават неблагоприятно впечатление.  

 Запомнете: „Подобното поражда подобно“. Ако се мръщите на публиката, тя ще Ви 

отвърне по същия начин. Ако се държите плахо и неуверено, публиката няма да Ви се довери. 

Ако се държите нагло и високомерно, тя ще реагира с инстинкт за самосъхранение. 

 Скъсете дистанцията. Буквално. Не е необходимо да стоите като истукан зад масата с 

компютъра (но също така и не трябва да марширувате пред екрана). Намерете повод да се 

приближите до членовете на комисията. Ако трябва да им бъдат раздадени някакви материали, 

не ги оставяйте предварително на масите пред тях, а в подходящия момент им ги раздайте. 

Така от една страна, членовете на ДИК няма да ги разглеждат докато им говорите, а от друга 

– ще намерите повод да се приближите към тях. За да можете да се приближите към публиката, 

трябва да имате лазерна показалка с дистанционни, чрез което да сменяте слайдовете на пре-

зентацията.  

Когато забележат интерес у публиката, добрите лектори могат да добавят няколко из-

речения по темата и обратно – при липса на интерес, своевременно да преминат към следва-

щата точка. Ако забележите отегчение в публиката и не знаете как да събудите интерес, завър-

шете презентацията си възможно най-бързо. Така членовете на комисията поне ще са Ви бла-

годарни за краткото изложение. 
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И последно: Ваши ‚приятели‘ може да Ви посъветват да се успокоите преди зашита с 

50 – 100 грама алкохол, изпробвано успокоително хапче или с билките на баба. Не ги слу-

шайте! Притеснението е в главата Ви, затова заложете на добрата подготовка, която ще Ви 

даде самоувереност. 

10.2. Отговор на забележките в рецензията  

Рецензията си ще получите от секретаря на обучаващата катедра. Ако сте изпратили на 

рецензента материалите по дипломната си работа по E-mail, има голяма вероятност той да Ви 

върне рецензията. 

Прочетете внимателно рецензията и я обсъдете с дипломния си ръководител. Разделете 

критичните бележки на три групи:  

 Забележки, с които сте съгласни (на всеки се случва да сгреши). За тях само благода-

рете на рецензента и не ги коментирайте. Никога не се оправдавайте. Изрази като „Не съм 

обърнал внимание ...“, „Не знаех, че ...“ и т.н. само влошават положението. 

 Неправилно сте разбран от рецензента (написали сте едно, а рецензентът е разбрал 

друго). В този случай следва да обясните накратко от къде е дошло недоразумението и ясно да 

кажете какво сте имали предвид. Бъдете особено внимателни, когато причината е нова инфор-

мация, на която сте се натъкнали по време на работата си и която не е известна на рецензента 

(а може би и на членовете на ДИК). В този случай не се изкушавайте да четете лекция, а само 

споменете за наличието на новите данни. 

 Забележки с които не сте съгласни (случва се и рецензентът да сгреши). Този тип кри-

тични бележки следва да се раздели на две части: а) такива, по които можете да защитите 

тезата си в рамките на една минута и б) такива, които изискват по-просторна аргументация. В 

случай б, по-добре не се опитвайте да оборвате рецензента чрез дълга тирада, а проверете от-

ново дали не може те да се аргументирате в рамките на минута. Ако наистина не можете, по-

добре не коментирайте забележката по време на зашита. Добре е да напишете отговорите си и 

да ги изпратите на ръководителя си за мнение. 

Със съгласие на Вашия дипломен ръководител, можете да напишете E-mail на рецен-

зента, в който да обясните с кои забележки не сте съгласни или за какво не сте разбрани. Ре-

цензентът може да коригира рецензията си или по време на защита да Ви подкрепи.  

Когато в рецензията има поставени въпроси, вие сте длъжни да отговорите на всеки от 

тях. Ако не го сторите, председателят на комисията може да Ви подкани да отговорите. Имате 

възможност да подготвите допълнителни слайдове, в които да илюстрирате отговорите си. 

Отговаряйте кратко и стегнато, като избягвате изложения по теоретични въпроси. 

Няколко съвета: 

 Покажете уважение към рецензента. Започнете с „Благодаря на рецензента за кри-

тичните бележки!“. След това изложете становището си, без да давате оценка кой е прав и 

кой греши.  

 При констатирани явни Ваши грешки, просто кажете „Приемем направените забе-

лежки“, вместо да се оправдавате или да спорите. По този начин онези членове на ДИК, които 

не са слушали внимателно рецензията, няма да разберат какво точно сте сгрешили. 

 Имайте предвид, че повечето от членовете на журито не са тесни специалисти в об-

ластта на дипломната работа и може да не разберат аргументите ви, ако се отнасят до специ-

фични проблеми. Затова добре помислете как да отговорите на рецензента така, че да бъдете 

разбрани. 
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Ако времето за презентация Ви се струва малко, можете да направите следното: Изпус-

нете някоя част от изложението, която е засегната в рецензията и я представете на изпитната 

комисия под формата на отговор на рецензента. Времето за отговор на забележките в рецен-

зията не е ограничено в правилниците, но има вероятност председателят на ДИК да Ви пре-

късне, затова не прекалявайте. 

10.3. Отговори на въпросите на членовете на изпитната комисия 

Всеки от членовете на ДИК има право да задава въпроси на дипломантите. С разреше-

ние на председателя, въпроси могат да задават и гости на защитата. Обикновено се задават пет 

до осем въпроса.  

 Не отговаряйте „Не зная“. Ако сте затруднени от някой въпрос, помислете още малко, 

поискайте разяснение от задалия въпроса или да го формулира по друг начин.  

 Не спорете с членовете на изпитната комисия. Дори да смятате, че те не са прави, 

изложете тезата си, без да влизате в спор с тях и да показвате, че грешат. 

 Заменете паразитните звуци, като „ъъъ...“, „ааа...“, „ммм...“ с дълбоко поемане на въз-

дух. Задръжте две – три секунди и тогава издишайте. Това ще помогне Ви помогне да забавите 

сърдечния ритъм и поне малко да се успокоите. 

 Дори да знаете отговора, не отговаряйте веднага, а помислете няколко секунди как да 

го изложите по най-добрия начин. 

От вас зависи дали въпросите ще са по дипломата работа или ще са по случайни теми. 

Ако сте създали интерес у публиката с Вашата презентация, членовете на ДИК ще искат да 

узнаят още за нея. Ако им е било досадно, няма да искат да чуят нито дума повече. Тогава ще 

се чудат какви въпроси да Ви задават. 

Тъй като сте работили три месеца по темата на дипломната си работа, предполага се, 

че сте прочели достатъчно литература по въпроса, вие би трябвало да сте най-подготвеният в 

залата по темата. 

11. Оценяване на дипломната работа и на защитата 

11.1. Критерии за оценяване 

Най-важните критерии за оценяване на дипломните работи в УАСГ са пълнота, точ-

ност, последователност и обоснованост на разработката; изпълнение на нормативните изиск-

вания при проектирането и при техническото оформление. Особено се цени творческият ха-

рактер, оригиналността и научният елемент на дипломната работа. 

Съгласно приетите от факултетните съвети Минимални стандартни изисквания и кри-

терии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите, основните крите-

рии за оценка на дипломанта работа са (чл. 43): 

 добра литературна осведоменост, познаване на темата и нейното компетентно описа-

ние;  

 критичен анализ на литературните източници, способност за използването им при раз-

виване на темата; 

 оригиналност на темата на дипломната работа и на предложените от дипломанта ре-

шения; 

 демонстрирани в работата знания, умения и компетентности по темата; 

 теоретични и практически приноси в работата, предложения за нови начини за реша-

ване на проблеми; 
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 добро онагледяване на получените резултати; 

 способност за самостоятелна работа при разрешаване на практически проблеми в съ-

ответната област. 

Основните критерии за оценяване защитата на дипломната работа са (чл. 44): 

 умение за точно, ясно и кратно излагане на основните моменти в разработваната тема;  

 добра езикова култура и владеене на понятийния апарат на темата; 

 способност за коректно и атрактивно представяне на получените резултати и изводи; 

 ясни и мотивирани отговори на поставените въпроси по темата от рецензента и чле-

новете на изпитната комисия; 

 демонстрирани знания, умения и компетентности по темата; 

 способност за логично мислене и отстояване на собствените позиции.  

11.2. Как се формират оценките?  

Всеки член на изпитната комисията поставя две оценки по шестобалната система: на 

дипломната работа и на защитата. В Архитектурния факултет се формира една крайна оценка, 

при която участва оценката от клаузурата върху непозната тема, а оценката на дипломната 

работа участва с двойна тежест.  

Крайните оценки се получават като средно аритметично от индивидуалните оценки на 

отделните членове, като получената стойност се закръгля до 25 стотни. Когато между най-

ниската и най-високата индивидуални оценки има разлика повече от 2 единици, те не се вземат 

предвид при формирането на крайните оценки. 

Окончателните оценки за всеки дипломант се оформят от председателя на Държавната 

изпитна комисия, след съгласуване с останалите членове на закрито заседание, непосредст-

вено след приключване на защитата за деня. При разногласие, окончателната оценка се приема 

чрез явно гласуване с обикновено мнозинство. 

Съгласно Правилника за работата на държавните изпитни комисии, поставените 

оценки на от държавните изпити и защитите на дипломни работи са окончателни и не подле-

жат на обжалване и преразглеждане. Затова те се вписват незабавно в протокола от заседани-

ето и в Главната книга, в която с подписват всички членове на ДИК.  

Званието ‚инженер‘, респективно, ‚архитект‘ се добива с подписване на протокола от 

заседанието на Държавната изпитна комисия. Честито! 

Връчването на дипломите става тържествено, след няколко месеца, а до тогава можете 

да получите уверение, подписано от декана на факултета, че сте защитил успешно и сте при-

добил съответното звание. 

11.3. Какво се случва при неуспешна защита? 

Ако едната от двете оценки (или и двете) оценка на дипломата работа или на защитата 

е слаб (2), защитата на дипломната работа е неуспешна. В такъв случай, се постъпва по след-

ния начин:  

Дипломантите, получили слаба оценка на дипломна работа, подават заявление до де-

кана за получаване на ново дипломно задание. С това заявление може да се поиска смяна на 

обучаващата катедра и / или на дипломния ръководител. Решение за смяната на обучаващата 

катедра се взема от декана, а за смяна на ръководителя – от съвета на катедрата. 

Ако докторантът желае да продължи да разработва заданието, с което се е явил на за-

шита, той трябва да заяви писмено това със заявление до ръководителя на обучаващата ка-

тедра. Всички етапи се повтарят.  
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 Дипломантите, получили слаба оценка на защита на дипломна си работа могат да се 

явят повторно на защита на следващата дипломна сесия. За целта, те трябва да подадат заяв-

ление за допускане до втора защита. Не могат да правят промени в дипломната си работа. При 

втората защита не се оценява дипломната работа, а важи оценката, поставена на предходната. 

Дипломантите, които не са се явили на защита на първа дипломна сесия, могат да се 

явят на втора дипломна сесия, след като заплатят нова семестриална такса. Те могат да се явят 

със същото дипломно задание при разработена над 50% дипломна работа, което се удостове-

рява с подпис на дипломния ръководител върху заявлението им до декана.  

Не успелите да защитят успешно дипломна работа след второ явяване се отписват с 

право да се дипломират в срок до три години след края на последния учебен семестър, като 

задължително разработват нова дипломна работа и заплащат семестриална такса за новозапи-

сания дипломен семестър. 
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Приложение № 1 

към Наръчник на дипломанта в УАСГ 

 

 

 

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

1. Заявление за получаване на академична справка; 

2. Заявление за получаване на дипломно задание; 

3. Заявление на удължение на срока за предаване; 

4. Заявление за допускане до защита на дипломната работа; 

5. Заявление за допускане до втора дипломна сесия със същото зада-

ние. 

 

 

Забележка:  

Показаните по-долу образци за заявления са ориентировъчни като съдър-

жание и начин на оформяне. Приложени са само за улеснение на студентите и не 

са задължителни. 
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ДО ДЕКАНА НА  

..... ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от .................................................... факултетен № ...... 
/име, презиме и фамилия/ 

 

 

 

Г-н / г-жо ДЕКАН,  

Завърших .... семестър, съгласно учебния план на специалност ...............  

Желая да ми бъде изготвена академична справка за положените изпити и прове-

дените всички учебни и преддипломни практики, съгласно учебния план. 

 

 

Дата .........     С уважение: .................... 
/подпис на студента/ 
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ДО ДЕКАНА НА  

..... ФАКУЛТЕТ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от .................................................... факултетен № ...... 
/име, презиме и фамилия/ 

специалност ......................... специализация .................... 

 

Г-н / г-жо ДЕКАН,  

Положих успешно всички изпити и проведох всички учебни и преддип-

ломни практики, предвидени според учебния план.  

Желая да  получа дипломно задание към катедра:  

................................................... 
/наименование на катедрата/ 

 Изразявам желание за мой научен ръководител да бъде определен  

................................................... 
/научно звание, длъжност име и фамилия/ 

 

Прилагам платежен документ, удостоверяващ заплащане на семестриална 

такса за дипломния семестър. 

 

Дата .........       С уважение: ....................... 
/подпис на студента/ 
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ДО ДЕКАНА НА  

..... ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от .................................................... факултетен № ...... 
/име, презиме и фамилия/ 

специалност .........................  

 

Г-н / г-жо ДЕКАН,  

Получих задание за разработване на дипломно задание към катедра 

............................ със срок за предаване ............ В указания срок не успях да за-

върша разработването на дипломната си работа поради следните причини: 

................................................................................. 
/кратко описание на причините довели до забавянето/ 

Желая да получа удължение на срока за предаване на дипломната ми ра-

бота до ............. 

 

 

Дата .........       С уважение: ....................... 
/подпис на студента/ 

 

 

 

  

Становище на научния ръководител: 

....................................................................................... 
/попълва се на ръка от научния ръководител/ 

Подпис: ........................... 
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ДО ДЕКАНА НА  

..... ФАКУЛТЕТ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от .................................................... факултетен № ......, 
/име, презиме и фамилия/ 

дипломант към катедра: ........................................ 

специалност ......................... специализация .................... 

 

Г-н / г-жо ДЕКАН,  

Получих дипломно задание със срок за предаване ......................  

Имам удължение на срока за предаване до: .......... (попълва ако е разрешено удължение) 

Научен ръководител:  ................................................... 
/научно звание, длъжност име и фамилия/  

Рецензент:   ................................................... 
/научно звание, длъжност име и фамилия/  

 

Завърших дипломата си работа на тема: 

....................................................................... 

и желая да бъда допуснат(а) до защита. 

 

Дата .........     С уважение: .................... 

 

 

 

Становище на ръководителя на дипломната работа за допускане до защита: 

............................................................................................................................... 
(попълва се на ръка от ръководителя на дипломанта) 

 

Подпис на научния ръководител:  
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ДО ДЕКАНА НА  

..... ФАКУЛТЕТ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от .................................................... факултетен № ......, 
/име, презиме и фамилия/ 

дипломант към катедра: ........................................ 

специалност .........................  

 

Г-н / г-жо ДЕКАН,  

През учебната .......... година получих дипломно задание на тема: 

............................................................................. 

 със срок за предаване ...................... В установения срок не успях да за-

върша разработването на заданието. Желая да се явя на втора дипломна сесия със 

същото дипломно задание, тъй като съм разработил(а) над 50% от дипломната 

работа. 

 

Дата .........     С уважение: .................... 

 

 

 

Становище на научния ръководител за запазване на темата: 

............................................................................................................................... 
(попълва се на ръка от научния ръководител) 

 

Подпис на научния ръководител:  
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Приложение № 2 
към Наръчник на дипломанта в УАСГ 

 

 

 

 

 

 

БЛАНКА ЗА ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:  

Показаният по-долу образец на заглавна страница е примерен  като 

съдържание и начин на оформяне. Приложен са за улеснение на студентите и не 

е задължителен. Заглавната страница на всяка дипломна работа трябва да 

съдържа посочените по-долу данни. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНА РАБОТА  
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Приложение № 3 

към Наръчник на дипломанта в УАСГ 

ПРАВИЛА ЗА ПРАВОПИС 

Текстът по-долу е взет (със съкращения) от официалния документ на Европейския съюз  

Междуинституционално ръководство за изготвяне на публикациите  

(http://publications.europa.eu/code/bg/bg-000300.htm) 
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1. Пунктуационни правила  

Пунктуацията е съвкупност от препинателни знаци и правилата за тяхното разполагане и 

използване. В писмения език препинателните знаци се използват за синтактично и смислово членение 

на текста. Употребата на препинателните знаци в българския език се ръководи преди всичко от 

синтактичния строеж на изречението, както и от семантичните условия на речта.  

Препинателните знаци в писмената реч са проекция на особеностите на звучащата реч. Основни 

позиции, при които членението в устната реч се отразява в писмената, са паузите и интонационните 

особености, свързани с граматичната структура на изречението. Не всички паузи обаче намират 

отражение в пунктуационната практика, а само тези, при които има съответствие между изговорното 

и граматичното членение на текста.  

При смисловото изграждане на писмения текст съществува тясна връзка между използваните 

пунктуационни средства и актуалното членение на изречението. В някои случаи актуалното членение 

на текста се изгражда така, че да се предадат различни смислови отсенки в зависимост от 

разположението на пунктуационния знак, например:  

Човекът, който те търси вчера, си замина.  

и  

Човекът, който те търси, вчера си замина.  

Кодификационната норма за принципите и правилата на правописа и пунктуацията в българския 

език е отразена в „Правопис и пунктуация на българския език“ на издателство „Просвета“, 2011 г. 

Изданието е съставено от Института за български език на Българската академия на науките.  

За нагледно представяне на правилата са дадени голям брой примери.  

1.1. Точка  

Точка се пише след последния знак на изречението, който може да бъде не само буква, но и скоба, 

кавички, цифра и т.н.  

http://publications.europa.eu/code/bg/bg-000300.htm
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Насоките установяват хармонизирана методика за изчисляване на количеството електроенергия.  

В случая с режим на пълно комбинирано производство на топло- и електроенергия цялата електроенергия 

се счита за произведена от комбинирано производство на топло- и електроенергия (вж. фигура 1).  

Точката е и знак за графично оформяне на текста, когато е поставена:  

— след съкратена дума или израз:  

1979 г.; напр.; т.н.; т.нар.; гр.  

NB: След съкратените названия на мерки от международната метрична система не се поставя точка.  

Съкращението гр. означава град, а грам се изписва само г без точка след него. При съкращенията на 

измерителните единици час, минута и секунда се пише точка, когато с тях е означен определен 

момент от денонощието: 12,00 ч. брюкселско време 

— след знак на рубрика, изразен с цифра или буква:  

1.  

І.  

А.  

NB: Ако знакът е малка буква или малка римска цифра, след него се поставя скоба, а не точка: а), б), i), 

ii)  

При използване на йерархична номерация точка се пише след всяка арабска цифра: 

1.  

1.1.  

1.1.1.  

1.1.2.  

NB: — Когато йерархичната номерация се цитира в текст, след последната цифра не се поставя точка:  

… както е посочено в точка 1.2.2 на следващата страница.  

 — Когато става дума за съкращение от типа на д-р (доктор), г-н (господин) и т.н., след съкратената дума не 

се пише точка. 

— след всяка цифра при означаване на дати. Ако в датата има изписани думи, пред тях и след 

тях не се пише точка:  

15.10.1991 г.  

15 октомври 1991 г.  

Точката след арабска цифра означава, че тя трябва да се чете като съответното числително редно: 

5. клас = пети клас  

Бележките под линия винаги завършват с точка. Точка не се пише след заглавия, подзаглавия, 

вътрешни заглавия, имена на автори под заглавие или в края на текст след подписи. 

NB: — Десетичният знак за представяне на дробни числа не е точка, а запетая (не 3.14, а 3,14). 

— Между думата и точката не се оставя шпация. 

— Когато изречението завършва със съкратена дума, след която се пише точка, втора точка не се поставя. 

1.2. Запетая  

Запетаята е препинателен знак, с който интонационно-синтактично се отделят относително 

самостойни части в изречението (еднородни части, вметнати думи и изрази, обособени части), както и 

прости изречения в състава на сложното. Понякога запетаята се използва, за да доизясни смисъла на 

изречението, както и да посочи, че в изречението е внесен допълнителен синтактичен нюанс.  

Най-общо запетаята има две функции: разделителна — когато чрез нея се отделя една част на 

изречението от друга, и ограждаща — когато отделя вметнати думи или изрази или подчинени 

изречения, разположени между частите на главното изречение. Разделителната функция се 

осъществява чрез еднократна употреба на запетая за дадения случай, а ограждащата функция се 

осъществява чрез двойка запетаи, поставени отляво и отдясно на отделяната част.  
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В писма, молби, заявления, жалби, заявки и др. обръщението към съответното лице или 

институция се пише на самостоятелен ред, започва с главна буква, а след обръщението се пише запетая:  

Уважаеми дами и господа,  

Предлагам на вниманието Ви следния доклад…  

Когато обръщението се намира в рамките на изречение, то се отделя от двете страни със запетаи, 

тъй като е употребено като вметната част. 

Употреба на запетаи в простото изречение  

Еднородни части, свързани безсъюзно, се отделят една от друга със запетая, например:  

Структурата, организацията, условията, програмите за обучение и финансирането се определят с наредба 

на Висшия адвокатски съвет.  

NB: Ако две или повече предпоставени съгласувани определения към дадено съществително определяемо 

се схващат като еднородни определения, между тях се поставя запетая. При устна реч на това 

място стои пауза:  

Това беше тесен, коларски път.  

Ако обаче тези определения се възприемат като разнородни определения, между тях не се поставя запетая в 

писмен текст и не се прави пауза при устна реч:  

Това беше тесен коларски път. 

Повторени части в изречението се отделят една от друга със запетая:  

С радост, с радост прие той тази покана.  

Вървели, вървели, стигнали до една поляна.  

Плод се е народило много, много.  

Обособени части, които са в началото на изречението, се отделят със запетая от останалата му 

част:  

И стаили всички грижи, благославят…  

Обособени части, разположени в края на изречението, се предхождат от запетая:  

Падна тиха, лятна нощ, прохладна и свежа! (Елин Пелин).  

Обособени части, намиращи се между останалите части на изречението, се отделят със запетаи:  

Младежите, насядали около масата, оживено разговаряха.  

NB: За по-силно изтъкнати по смисъл и интонация обособени части се използва отделяне чрез 

знака тире:  

От двете страни едва се очертават две щампи — едната на Рилския чудотворец, другата светогорска (А. 

Каменова).  

Интонационно откъснатите обособени части се отделят с точка, например:  

Че в Манджилари се явила… явила се една бяла лястовичка. Досущ бяла, като сняг (Й. Йовков).  

Въвеждащите думи и изрази, като всъщност, действително, несъмнено, следователно, очевидно, 

например, наистина, обаче, навярно, като че ли, сякаш, може би, по всяка вероятност, според мен, в 

действителност и др., не се отделят със запетая от основната част на изречението, например:  

Всъщност защитата е толкова всеобхватна, че не позволява на служителя, до когото е адресирано 

запитването, да види личните данни на доставчика на услуги, докато той не го приеме официално.  

Вероятно получаването на изричното съгласие на субекта на данните за обработване на личните му данни 

няма да представлява проблем.  

Следователно антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1683/2004, следва да бъде 

суспендирано за срок от девет месеца.  

Според гореспоменатите органи получените данни са им позволили да констатират, че във всеки случай 

загубите са превишавали минималните прагове, предвидени за получаване на право на помощ.  

Според доклада въздушният превозвач действително контролира операциите си и всички членове на 

персонала са надлежно лицензирани от компетентните органи на Тайланд.  

NB: Ако някоя въвеждаща част се противопоставя по-силно на останалия текст на изречението, поради 

което се произнася и с друга интонация, тя функционира като вметната част и се отделя със 

запетаи:  
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След като те му предложиха доста по-доходна работа, той, естествено, не отказа.  

Вметнатите думи и изрази (наричани още вметнати части в изречението), понеже са странични 

спрямо основното съдържание на изречението, се отделят със запетаи. Вметнати думи и изрази са: 

разбира се, да кажем, изглежда, между другото, естествено, за съжаление, честно казано, значи, 

така да се каже, напротив, обратното, от една страна, от друга страна и др. Вметнати части са и 

числителните редни, употребени при изреждане: първо…, второ…, последно…  

Това, разбира се, би намалило разликата в цените.  

Ако вметнатата част заема началната позиция в изречението, след нея се поставя запетая: 

Напротив, жалбоподателят твърди, че въпросната стойност е била по-скоро част от предварителната 

експертна оценка.  

Когато изречението завършва с вметната дума или израз, пред тях се поставя запетая.  

Ако вметнатата част се намира между частите на изречението, тя се огражда със запетаи:  

Европейският парламент, напротив, премахна възможността държава членка да отнеме временно или 

постоянно разрешително, ако е засегната сериозно осъществимостта на договор за обществена услуга.  

NB: В случай че вметнатата част стои непосредствено след неударен едносричен съюз, между съюза и 

вметнатата част не се поставя запетая:  

След направените хипотетични изчисления на постъпленията Комисията отбелязва, че от една страна, 

FPAP очевидно не притежава никакво недвижимо имущество, а от друга страна, движимото му имущество, 

състоящо се единствено от вноските на неговите членове, е твърде ограничено.  

В случай на констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни и подходящи действия да 

забрани или ограничи дейността и ако е необходимо, предприема действия за отнемане на сертификата или 

специалното одобрение. Ако е необходимо вметнатата част да бъде по-силно отделена от текста на 

изречението, тя се отделя с помощта на тирета:  

Всички студенти — това трябва да се подчертае — съвсем всички студенти получиха карти за почивка.  

Когато изречението започва с дата или период, след тях не се поставя запетая:  

До 15 март 2012 г. държавите членки представят на Комисията доклад относно прилагането на настоящата 

директива.  

Преди края на деветмесечния период Съветът ще направи задълбочен преглед на ограничителните мерки, 

като вземе предвид положението в Беларус.  

Всяка година преди края на месец май Комисията представя на Комитета на ЕСС своята работна програма 

за следващата година.  

Предложни изрази  

Предложните изрази са групи от две или повече думи, които образуват смислово единство и 

изпълняват ролята на предлози. Повечето предложни изрази имат характер на устойчиви съчетания:  

със/без оглед на, по отношение на, по повод на, въз основа на, в изпълнение на, предвид, по случай, подобно 

на, съгласно, съобразно, независимо от, вследствие на, във връзка с, в съответствие с и др.  

Предложните изрази не се отделят със запетая от останалата част на изречението:  

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 във връзка с член 251 от него,  

Конвенцията подлежи на ратифициране от държавите членки в съответствие с техните конституционни 

изисквания.  

В такъв случай държавата членка информира незабавно Комисията и процедурата, предвидена в настоящия 

член, се провежда впоследствие.  

Съгласно член 2, параграф 2 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито, е 

средната представителна цена CIF. 

Употреба на запетаи в сложното изречение  

Употреба на запетаи в сложно съчинено изречение  

Запетая се поставя:  

— пред всяка от безсъюзно свързаните съставки на сложното съчинено изречение, например:  

Вземи трамвай № 7, слез на площада, завий надясно, ще видиш сградата на музея, влез и разгледай 

експозицията.  
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— пред съчинителните съюзи за противопоставяне а, ала, ама, но, обаче, както и пред втората 

съставка на съюзите за съпоставяне и — и, дали — или, ли — или, или — или, нито — нито, било 

— било и др.:  

Производителят може или да използва същата процедура, или да избере процедурата на контрол.  

Когато се използва словосъчетанието дали — или не, не се поставя запетая пред или:  

Независимо дали вносът е деклариран с произход от Малайзия или не.  

Когато като съчинителни съюзи се употребяват съставните изрази само че, само да, стига само 

да, пред водените от тях изречения се поставя запетая:  

От наша гледна точка все по-голяма част от обществеността и организациите на гражданското общество би 

била готова и би искала да предприеме действия, стига само да ѝ бъде дадена силна и ефективна 

политическа насока за това какво се очаква от нея, заедно с подходящите стимули за действие…  

При еднократно употребен съюз и или пък съюз или не се пише запетая, когато те означават 

съответно свързване на две прости изречения в състава на сложното (при съюза и), или пък избор на 

едно от две възможни действия (при съюза или):  

Снегът вали на едри парцали и навън не е студено.  

Те ще телефонират или ще се обадят с писмо.  

NB: Ако съюзите и, или са повторно употребени при изреждане на съчинени изречения в рамките на 

сложното, пред всяка следваща употреба на съюза се пише запетая.  

Пред еднократно употребен съюз и се пише запетая, когато той въвежда присъединена част, 

например:  

По отношение на задължението за отчитане, посочено в приложение I, част 6, раздел 5.2, се отчита само 

редът „Общо“, и то само на тримесечна база. 

Употреба на запетаи в сложно съставно изречение  

Подчинените определителни изречения, поясняващи съществително (местоимение) от главното 

изречение, винаги изискват запетаи. Ако сложното съставно изречение завършва с подчиненото 

определително изречение, запетаята се пише пред него:  

Националните звена предоставят на Европол информацията, която да се съхранява в неговите бази данни.  

Ако подчиненото определително изречение е разположено между частите на главното изречение, 

то се огражда от двете страни със запетаи:  

Единствено страната, която е въвела данните, може да ги изменя, поправя или заличава.  

Съюзи, въвеждащи подчинено определително изречение, са относителните местоимения и 

наречия който (която, което, които), какъвто (каквато, каквото, каквито) и съюзите че и как:  

Следователно измененията, с които се въвежда ново възможно въздействие, следва да бъдат обект на 

решение на Комисията.  

Когато се установи нарушение на разпоредбите на настоящата глава, Комисията може да предприеме 

такива мерки, каквито счита за необходими, за да предотврати повтарянето на подобно нарушение.  

Подчинените подложни изречения обикновено са предпоставени в изречението, поради което 

след тях се пише запетая:  

Който пее, зло не мисли (Народна поговорка).  

Подложното изречение се въвежда със съюзите който (която, което, които), че, да и 

въпросителните местоимения, наречия и частици кой, какъв, къде, дали и др.  

Когато подчиненото подложно изречение следва главното, пред него не се пише запетая:  

Проверяващият уведомява акредитиращия орган кога  и къде ще се проведе проверката Необходимо е да 

се определят вносни мита за периода, започващ от 16 май 2009 г.  

Сложните съставни с подчинени сказуемноопределителни изречения към подлога се въвеждат 

от съюзите който, какъвто, как, кога, че, да.  

Пред подчинено сказуемноопределително изречение, започващо със съюза който или че, се 

поставя запетая:  

Заключението е, че дейностите на буксирните съдове не са обхванати от Регламент (ЕИО) № 3577/92.  
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Ако сказуемноопределителното изречение започва с въпросителна дума или със съюза да, пред 

тях не се поставя запетая:  

Въпросът беше кой е преместил досието на друго място.  

Първата му работа ще е да разучи последствията.  

Подчинените сказуемноопределителни изречения към пряко и непряко допълнение в сложното 

съставно изречение се въвеждат от подчинителните съюзи че, да, как, като. Запетая се пише пред 

подчинено сказуемноопределително изречение към допълнението, когато подчиненото изречение се 

води от съюза че или като:  

Видели я, че (като) седяла на брега.  

Ако подчиненото сказуемноопределително изречение към допълнението се води от съюзите 

какъв, как, да, пред тези изречения не се поставя запетая:  

Чуха я да (как) плаче.  

Аз си представях мислено тая тиха и цветуща сега долина каква е била в онзи критичен ден (Ив. Вазов).  

NB: Ако в главното изречение има съотносителна дума, пред подчиненото изречение се поставя запетая:  

Аз си представях мислено тая тиха и цветуща сега долина такава, каквато тя е била в онзи критичен ден.  

При сложните съставни с подчинени допълнителни изречения запетая се пише пред съюзите че, 

дето и как:  

Те съзнаваха, че са сторили грешка (Ив. Вазов).  

Те видяха, как той влиза и се насочва към бюрото си.  

NB: Ако думата как в изречението е употребена като наречие за начин, а не като подчинителен съюз, 

пред нея не се поставя запетая:  

Те питаха как (по какъв начин) да влязат в тази затворена стая.  

При няколко подчинени допълнителни изречения, отнасящи се към едно и също сказуемо в 

главното изречение, запетая се пише пред всяко от следващите подчинени изречения:  

Старата не знаеше какво да прави, къде да се дене, какво да каже, дали да започне направо.  

Искам да ни посетят, да поговорим за проекти, да уточним необходимите средства.  

Устойчиви цялости, функциониращи като подчинено допълнително изречение в изречението, не 

изискват употребата на запетая:  

Извикай когото намериш.  

Повикай когото и да е. 

Прочети каквото и да било от тази книга и ще останеш доволен.  

Ако подчиненото допълнително изречение предхожда главното, след него се пише запетая или 

тире:  

Кой е ровил в чекмеджето ми, не зная.  

Ако пред изискващите запетая съюзи че и как има уточняващи думи, запетаята отпада.  

Тя разказа само че съм ходил да ги търся.  

Съюзите и съюзните думи, които въвеждат подчинени обстоятелствени изречения за време, са: 

когато, докато, докогато, откакто, откогато, щом, като, щом като, след като, преди да, тогава — 

когато и др.  

Когато подчиненото обстоятелствено изречение за време предхожда главното изречение, след 

подчиненото се пише запетая:  

Докато понеча да седна, телефонът вече иззвънява.  

Когато подчиненото обстоятелствено изречение за време следва главното, пред него се поставя 

запетая:  

Пристигнах на гарата, когато влакът вече беше заминал.  

NB: Ако пред подчинителния съюз стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз 

(даже, дори, дълго, едва, единствено, именно, много, малко, поне, само, тъкмо, чак, твърде дълго, 

твърде скоро, именно защото и др.), запетаята се пропуска:  
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Пристигнах на гарата едва когато влакът вече беше заминал.  

Ако подчиненото обстоятелствено изречение за време е разположено между частите на главното 

изречение, то се отделя от двете страни със запетаи:  

Два дена по-късно, след като ти бе вече депозирал рецензията, Стоев те срещна в коридора и те покани.  

Съюзите и съюзните думи, които въвеждат подчинено обстоятелствено изречение за място, са 

следните: където, накъдето, за където, задето, докъдето, от където и откъдето.  

Ако подчиненото обстоятелствено изречение за място е разположено след главното, пред 

подчиненото изречение се поставя запетая:  

Завиха, накъдето сочеше пътят.  

Ако подчиненото обстоятелствено изречение за място предхожда главното, след него се поставя 

запетая:  

Докъдето ти стига погледът, все равнина се простира.  

Подчинено обстоятелствено изречение за място, разделящо частите на главното, се огражда със 

запетаи:  

Там, където се чернеят десетина дървета, там е било селото Бисерча.  

Подчинените обстоятелствени изречения за начин и сравнение се въвеждат от прости и съставни 

съюзи като: като, като че, като че ли, като да, като че да, без да, сякаш, сякаш че, сякаш да, а също 

и относителното наречие както. 

Те също се отделят със запетаи съобразно разположението им пред, след или между частите на 

главното изречение. В някои случаи съставните съюзи и относителното наречие както имат 

съотносително наречие от състава на главното изречение:  

Той се държеше така, сякаш че нищо не се беше случило.  

Наоколо беше тихо, както в родния ми край.  

Подчинените обстоятелствени изречения за причина се въвеждат в изречението чрез съюзите 

защото, понеже, тъй като, че, да, като, като да и съставния съюз поради това че. Тези изречения 

спазват общото правило да бъдат отделени чрез запетаи от състава на главното изречение:  

Тъй като нямаше време за губене, ние се заехме с опъването на палатката.  

Подчинените обстоятелствени изречения за цел се въвеждат от съюзите за да, да, та да, че да, 

та дано да. Отделят се от главното със запетаи:  

Запали огън, та да се постоплим.  

Заминах, за да се срещна с него.  

Съюзът да не би да се използва, когато подложното лице не желае да бъде осъществена някаква 

цел:  

Заминах, да не би да се срещна с тях.  

При сложно съставно изречение, в което се съдържат подчинени изречения за последователно 

поставяни цели, пред всяко следващо изречение за цел се поставя запетая:  

Трябва да се запали огън, та да се затопли къщата, за да не мръзнем повече.  

Когато сложното съставно изречение съдържа различни изречения за цел, като всичките 

подчинени се отнасят до сказуемото в главното, всяко от подчинените изречения се отделя със запетая, 

ако липсва съединителен съюз между тях:  

Трябваше да се окопае градината, да се насади лук, да се насадят марули, да се подпомогне растежът на 

зелето.  

Подчинените обстоятелствени изречения за количество и степен се въвеждат чрез относителните 

наречия колкото, колкото да, отколкото, отколкото да, доколкото. Те се отделят със запетаи от 

състава на главното изречение:  

Можете да се разхождате в парка, колкото искате.  

Доколкото съм запознат с въпроса, те все още не са се отказали от договора.  

Подчинените обстоятелствени изречения за условие се въвеждат чрез съюзите ако, ако да, да, в 

случай че, само да, при условие че и др. Подчинените обстоятелствени изречения за условие се 
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отделят от главното чрез запетая, независимо от разположението на подчиненото спрямо главното 

изречение:  

Ако водата е кипнала, сложи чая в нея.  

Подчинените обстоятелствени изречения за отстъпване се свързват с главното изречение чрез 

прости и съставни съюзи: въпреки че, макар че, при все че, макар да, даже (дори) да:  

Макар че пътищата бяха разкаляни, трябваше да се продължи.  

Колкото и да викаш, напразно е.  

При все че е болен, работи.  

Сложното съставно с подчинено отстъпително изречение може да съдържа за изразяване на 

съотносително отношение съчинителен съюз: но, обаче, ала, ама, наречието пак и др. В състава на 

главното изречение изискването за отделяне на подчиненото от главното изречение остава в сила:  

Но пак искахме да продължим изкачването, въпреки че духаше вятър. 

Подчинените обстоятелствени изречения за изключване се въвеждат чрез следните съставни 

съюзи: вместо да, освен да (че), освен ако, освен дето, освен като, освен когато. Подчиненото 

изречение се отделя чрез запетая от главното:  

Вместо да продължи, той иска да се откаже.  

Подчинените обстоятелствени изречения за последица и заключение се въвеждат от съюзите че, 

да, така че; от съставните изрази с функция на съюз: ето защо, поради това, та затова, поради което, 

вследствие на което, благодарение на което и наречието следователно. Тези подчинени изречения 

се отделят от главното чрез запетая, като запетаята се поставя пред съюза (при простите съюзи) и пред 

целия израз, изпълняващ съюзна роля:  

През нощта валя хубав пролетен дъжд, затова денят беше хубав, …, като окъпан (Елин Пелин).  

Особено силно е спадането на водните количества през лятото и есента, вследствие на което през тоя период 

намаляват производствените възможности на водните централи.  

Безсъюзно сложно съставно изречение може да съдържа подчинено допълнително или 

подчинено подложно изречение, които се отделят със запетая от главното изречение:  

Сега чувам, (че) обща нива щели да правят.  

Струва ми се, (че) нищо лошо няма да се случи.  

Ясно е, (че) гостите няма да дойдат.  

В тези случаи съюзът се подразбира, но е изпуснат. 

1.3. Точка и запетая  

Знакът се използва за отделяне на относително самостоятелни смислови части в изречението. 

Между думата и точката и запетаята не се поставя шпация:  

С помощта на инструментите, предоставени от ЕСЗ, те ще помогнат на Европейския съюз да постигне 

амбициозните цели, които си е поставил за 2020 г.: увеличаване на нивото на заетостта до най-малко 75 % 

от населението на възраст от 20 до 64 години; намаляване на броя на лицата, отпаднали от системата на 

училищното образование на ранен етап, до 10 %; увеличаване до 40 % на лицата с висше образование и 

намаляване на броя на хората, живеещи в условия на бедност, с 20 милиона души. 

1.4. Двоеточие  

В простото изречение двоеточието се употребява при изброяване на еднородни части, 

обикновено след обобщаващи думи. След двоеточието с начална малка буква се изреждат названията 

на отделните обекти, които конкретизират значението на обобщаващата дума или израз:  

Планът има четири основни цели: насърчаване на конкурентоспособността, подобряване на условията на 

работа, допринасяне за качеството на живота и насърчаване на езиковото многообразие.  

Двоеточие се пише при изброяване и без да има обобщаваща дума:  

Комисията следва да вземе предвид: а) целите, посочени в член 1; 

б) условията, посочени в съответната колона от приложението; 

в) приноса на дейностите за намаляване на задръстванията по пътя… 
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В безсъюзните сложни изречения двоеточието се употребява, когато втората част на изречението 

представлява следствие, резултат, основание, пояснение на първата му част:  

На Европейския съвет от 11 и 12 декември бе намерен изход: министър-председателят на Ирландия 

представи анализ на ситуацията, който доведе до заключението, че Съюзът следва да направи 

правнообвързващи декларации; в тях трябва да се пояснят аспектите на Договора, породили опасенията в 

Ирландия, където следва да се проведе нов референдум през 2009 г.  

Между думата и двоеточието не се оставя шпация. 

1.5. Скоби 

С помощта на скобите се отделят синтактично-интонационно вметнати изрази и цели изречения. 

С използването на скоби се подчертава, че ограденият израз има допълнително, уточняващо значение:  

Настоящият правилник за служителите се прилага за служителите, наети по договор от Сателитния център 

на Европейския съюз (наричани по-долу съответно „служителите“ и „Центърът“).  

Има случаи, когато употребата на скобите е противоположна на употребата на знака тире. Ако 

вметнатата част е отделена с тирета, тя се подчертава като по-съществена от останалата част. С 

употребата на скобите се посочва, че частта, поставена в скоби, е по-маловажна, допълнителна:  

Работодателят следи работното оборудване, чиято безопасност зависи от условията на монтиране, да се 

подлага на първоначална проверка (след монтирането и преди първото пускане в употреба) и на проверка 

след всяко монтиране на нова работна площадка или на ново място.  

NB: Когато на едно място в текста трябва да се затворят две еднопосочни скоби, се пише само 

един знак. 

1.6. Квадратни скоби  

Квадратните скоби, ограждащи многоточие, се използват за означаване на пропусната част от 

цитиран текст:  

Комисията […] надценява икономическата мощ на новата структура на националните секторни пазари, като 

включва в анализа си на въздействието на концентрацията върху тези пазари цяла гама стоки, без да 

отразява реалното положение на конкуренцията, което ще преобладава на тези пазари вследствие на 

концентрацията […].  

Те се използват също така, за да вмъкнат изявление, което не е авторско:  

Понякога фирмите не искат да инвестират необходимите средства [за да спазят законовите разпоредби] и 

въпросът отива в съда.  

Съществува и комбинирано използване на двата вида употреба на квадратните скоби:  

Новата система на таксуване на лицензиите […] [може] да се разглежда като по-способна да вземе предвид 

различното положение на операторите в специфичния контекст на предоставяне на лицензии във Франция.  

1.7. Кавички  

В българския език кавичките изглеждат по следния начин: „дума“. В текстообработваща 

програма клавишната комбинация за отварящите е Alt + 0132, а за затварящите — Alt + 0147.  

Кавичките са знак, чиято основна функция е да отделя чужда реч или странично, неизвестно 

название спрямо контекста, в който се среща. 

Непознатите думи и изрази, както и термините, чието значение се разяснява в същото изречение, 

се поставят в кавички или се изписват в курсив (смяната на шрифта играе ролята на кавички):  

„риболовен кораб на Общността“ означава кораб, който е включен в списъка и е регистриран в част от 

територия на държава членка… риболовен кораб на Общността означава кораб, който е включен в списъка 

и е регистриран в част от територия на държава членка…  

В кавички се пишат съществителни нарицателни, съществителни собствени и словосъчетания, 

приети като условни наименования на:  

— марки, сортове, породи и др.:  

телевизор „Сони“, бира „Каменица“, ябълки „Златна превъзходна“, порода „Сетер“, автобус „Ман“.  

NB: Не се поставят кавички, ако името се състои от букви и цифри: бомбардировач Су-34 
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— улици, площади, квартали, комплекси:  

булевард „България“, площад „Съединение“, жилищен комплекс „Младост“ — названия на обекти и 

формирования от всякакъв характер:  

граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина“ или ГКПП „Калотина“, завод  

„Витоша“, хор „Бодра смяна“, театър „Българска армия“, хижа „Върховръх“ — названия на периодични 

издания и заглавия в текст:  

вестник „Култура“, списание „Тема“, „Антихрист“  

— дирекции, отдели, служби, програми:  

генерална дирекция „Писмени преводи“, отдел „Издателска политика“, програма „Младежта в действие“  

Не се ограждат с кавички наименованията на закони, разпоредби и други документи:  

Харта за правата на човека, Наказателен кодекс, Общ регламент за ООП, Директива за местообитанията, 

Рамков финансов регламент  

Кавичките се запазват при заглавия, променяни граматично за нуждите на текста:  

Излезе от печат втори том на „Речника на чуждите думи в българския език“.  

                     

Не се употребяват кавички и в следните случаи:  

— когато думата, изразът или текстът в кавички се изписва в курсив или с друг шрифт, 

— при собствени имена, изписани с латинска или друга некирилска графика:  

шоколад Milka, застрахователна компания Allianz, фирма Canon Group  

1.8. Тире  

Трябва да се прави разлика между тире, минус и дефис.  

Те се изписват по следния начин:  

а) тире — (клавишна комбинация Alt + 0151); 

б) минус – (клавишна комбинация Alt + 0150); 

в) дефис - (финансово-икономически). 

Тирето е пунктуационен знак за по-силно в сравнение със запетаята синтактичноинтонационно 

обособяване.  

С тире се отделя обособено пояснение, когато конкретизира предходната част:  

Изразът „ръст на безработицата“ ― икономически растеж без нови работни места и по-високи заплати ― 

може да се дефинира и по друг начин.  

Тире се поставя между обобщаващата дума и еднородните части, които обобщава:  

Желанието за откритост и взаимен обмен се изразява в многобройни инициативи — семинари, 

изслушвания, конференции ифоруми.  

В простото и сложното изречение тирето се използва, за да обозначи изпусната, елиптична част, 

която се подразбира:  

В двустранен план на 11 март се проведе среща на Съвета за сътрудничество с Украйна, а на 27 май — с 

Молдова.  

С тире се въвежда обособено пояснение спрямо предходния текст, например:  

Следователно радиочестотната лента 900 MHz следва да се отвори за UMTS — система, която 

може да функционира заедно с GSM системите, както и за други системи.  

Ако обособената част е разположена между частите на изречението, тя се отделя от двете страни 

с тирета:  

В съответствие с целта на Директива 2007/64/ЕО — да направи презграничните директни дебити възможни 

— е уместно приложното поле на Регламент (ЕО) № 2560/2001 да бъде разширено.  

Тире се употребява за отделяне на вметнати изречения или част от изречения с цел те да бъдат 

логически изтъкнати:  

И поради това те изискват — и заслужават — равнопоставеност на половете.  

Тирето също така се използва при изброяване:  
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Важно е да се вземе под внимание специфичният контекст на всяка област, за да се:  

— установят реалните нужди от мобилност, 

— установят най-труднодостъпните географски области, — привлекат множество доставчици на 

транспортни услуги, — гарантират и управляват услугите по гъвкав начин. 

Тире без шпации се пише в следните случаи: — за oозначаване на съединително отношение:  

форум Европейски съюз—Централна Азия, среща на върха Европейски съюз—Латинска Америка  

— при свързване на последователни величини и при изброяване:  

1984—1999 г., бр. 1—2, стр. 4—5  

— за означаване на посока и разстояние вместо предлозите от … до:  

направление изток—запад, полет София—Люксембург  

— за означаване на интервал вместо предлозите от … до:  

стр. 20—28  

1.9. Многоточие  

Многоточието се пише в рамките или в края на изречението, за да се отбележи пауза, 

недоизказване, прекъсване на мисълта. 

Когато многоточието показва една или повече изпуснати думи в изречението, преди него и след 

него се поставя шпация:  

Разпоредбите на настоящата директива относно … се прилагат по отношение на продуктите за растителна 

защита.  

Когато знакът е ограден със скоби, това означава пропусната част в цитиран текст:  

„Що се отнася до несъвместимостта на дейността на агенциите за събиране на вземания с други дейности 

[…], те нямат право да извършват финансови сделки.“  

Когато изречението започва с многоточие, след него се поставя шпация:  

… Договорът за Европейския съюз предвижда държавите членки да се съобразят с тези изисквания.  

Ако многоточието е в края на изречението, след него не се пише точка:  

По отношение на износа към страните се прилага споменатата процедура за контрол…  

В текстообработваща програма клавишната комбинация за многоточие е Alt + 0133.  

1.10. Наклонена черта  

Наклонената черта може да свързва две думи или части от думи в присъединително или 

противопоставящо положение, което позволява съответно различни прочити на изречението:  

в случай че няма съмнение за произхода на тези продукти и/или стоки  

Наклонена черта се използва и в следните случаи:  

1. При изписване на графични съкращения и на съкращения за изразяване на отношение:  

с/ка (= сметка), 60 км/ч, 10 имп./мин, 80 лв./кв. м  

2. При записване на обикновени дроби:  

1/2, 3/4  

3. За свързване на присъединителни, противоположни или алтернативни единици:  

преводи от/на английски език  

тел./факс 900-90-90  

сума със/без ДДС тел.  

(да/не) 

1.11. Дефис  

Дефис се използва в следните случаи:  

1. При изписване на двойни лични и фамилни имена и на съставни географски наименования:  

Мария-Луиза, Иванова-Николова, Австро-Унгария  



Наръчник на дипломанта в УАСГ: Приложение № 3 Правила за правопис                                     стр. 55  

2. При изписване на термини и названия, означени с букви и цифри:  

Ту-154, Аполо-13  

3. При изписване на графични съкращения и при съкращаване на сложни думи:  

г-н (= господин), г-жа (= госпожа), д-р (= доктор), у-ще (= училище), зам.-председател (= заместник-

председател)  

4. При полуслято изписване на сложни думи:  

министър-председател, кандидат-студент, черно-бял, горе-долу, един-единствен  

5. При изписване на сложни думи, чиято първа част е числително име, обозначено с цифра:  

5-дневен, 3-месечен, 24-годишен  

6. При изписване на формите за сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена и 

наречията, образувани с частиците по- и най-:  

по-нов, по-голяма, по-скъпо, най-успешен, най-разумна, най-добре  

но:  

пò на запад, пò на юг  

7. При изписване на неопределителните местоимения и местоименните наречия, образувани с 

частиците еди-, годе- и -що:  

еди-кой си, еди-къде си, що-годе, току-що  

8. При изписване на числителни редни с арабска цифра и букви от края на числителното редно, 

които не съвпадат със съответното числително бройно:  

1-ви, 2-ри, 3-ти, 5-и, 5-ата, 6-ото, 8-ия, 10-ият, 90-те  

9. При изписване на две и повече сложни думи, които имат еднаква втора основа, изпусната 

при първата(ите) дума(и):  

макро- и микрокосмос, централно- и източноевропейски страни, едно-, дву- и триетажни сгради, радио- и 

телевизионни програми 

2. Главни букви  

Главните букви имат синтактична, морфологична, стилистична и графична употреба.  

2.1. Синтактична употреба на главни букви  

С начална главна буква се изписва текст след обръщение в официални текстове, независимо от 

поставените пред него препинателни знаци, ако стои на нов ред:   

Уважаеми дами и господа,  

Изминалата година беше…  

Главна буква се пише и в началото на рубрики при изброяване след двоеточие, когато те имат 

характер на самостоятелни цялости:  

Бяха разгледани следните въпроси:  

Комисията гарантира ли ефективната работа на информационните системи, свързани с ветеринарните 

проверки при вноса на месо?  

Комисията изпълнява ли ролята си на координатор между държавите членки? Завършено ли е 

преразглеждането на законодателната рамка? 

NB: Ако изброяването продължава на същия ред след двоеточието, рубриките започват с малка буква:  

Програмата, състояща се от три стълба, предвижда: реорганизиране на ирландската банкова система, 

възстановяване на фискалната устойчивост и структурни реформи за засилване на растежа.  

С главна буква започва текстът в колоните и редовете в таблици.  

2.2. Морфологична употреба на главни букви  

С главна буква се пишат задпоставените определения на собствени имена:  

Борис Първи, Карл Четвърти  
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NB: Задпоставени приложения от типа на син, баща, старши, младши и т.н. се пишат с малка буква:  

Александър Дюма-баща, Любен Дилов-син 

С главна буква се пишат служебни думи (предлози, частици, членни форми) от състава на 

собственото име само когато името започва с тях:  

Ван Ромпьой (но: Херман ван Ромпьой)  

Едносъставни географски названия се пишат с главна буква:  

България, Родопи, Европа, Средиземноморие, Закавказие, Ждрелото  

Собствените имена, включени в състава на географските названия, се пишат с главна буква:  

Велико Търново, Стара Загора, Златна Панега, Република България, Българско Черноморие, Ивицата Газа  

Нарицателните имена, включени в състава на географските названия, се пишат с малка буква:  

Стара планина, Тевно езеро, Боянски водопад, Бяло море, Атлантически океан, Балкански полуостров, 

Южен полюс, Черна гора, Близък изток, Далечен изток, Третият свят  

NB: — Нарицателните приложения пред географските названия се пишат с малка буква, ако не се 

схващат като част от съставното наименование:  

езеро Сребърна, водопад Райското пръскало, река Марица, остров Света Елена, град Пловдив  

— Когато в географското название има уточняваща съставка изток, запад, север, юг и др., тя се пише с малка 

буква:  

Марица-изток, София-окръг, София-град 

— С главна буква се пишат изток, запад, север, юг, когато са употребени като геополитически понятия:  

Северът винаги е бил по-сдържан от Юга.  

Разликите между Изтока и Запада не са само икономически. 

— Думите улица, булевард, площад и др., употребени пред наименованието като нарицателни приложения, се 

пишат с малка буква, освен когато са част от названието: 

 бул. „България“, ул. „Христо Ботев“, площад „Съединение“ (но: Площад на свободата)  

— Нарицателните приложения като цар, княз, ханидр. се пишат с главна буква, когато са част от названията 

(като собствено име) на улици, училища и др.:  

ул. „Хан Крум“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Отец Паисий“ 

— Когато в съставното название има числително редно като първа съставка от наименованието, думата след 

числителното, означено с цифри, се пише с малка буква, ако е нарицателно име:  

ул. „24 май“, ул. „6 септември“ 

— Числителни редни в съставно наименование след собственото име, когато не са означени с цифри, а с думи, 

се пишат с главна буква:  

ул. „Иван Асен Втори“, ул. „Княз Борис Първи“ 

— Когато числителното е първа съставка, съществителното нарицателно се пише с малка буква, а с главна — 

изписаното с думи числително име:  

Седма рамкова програма  

Осми, Девети и Десети европейски фонд за развитие 

С главна буква се пишат едносъставни наименования на политически и административни 

единици, институции, организации, учебни и други заведения:  

Ермитажът, Сорбоната, Бундестагът, Пентагонът, Инквизицията 

С начална главна буква се пишат съставни наименования на политически и административни 

единици, институции, организации, учебни и други заведения:  

Народно събрание, Българска народна банка, Европейска комисия, Европейска централна банка, Съвет на 

министрите, Айфеловата кула, Триумфалната арка, Европейски съд за правата на човека, Съд на 

Европейския съюз, Организация на обединените нации  

Когато съставното собствено име е перифразирано или съкратено, началната главна буква се 

запазва:  

Монреалски протокол (Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой)  

Споразумението ТРИПС (Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху 

интелектуалната собственост)  

Спогодбата ADR (Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе)  
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Когато съставното собствено име е съкратено до едносъставно собствено име, то също се пише 

с главна буква:  

Агенцията вм. Агенцията за мирно използване на атома, Органът вм. Европейския орган за безопасност на 

храните  

Когато в съставните наименования има собствени имена, те се изписват с главна буква:  

Република България, Федерална република Германия, Обединено кралство Великобритания и Северна 

Ирландия  

В чужди съставни наименования с главни букви се пишат всички съставки (с изключение на 

предлози и частици), независимо от вида им:  

Ню Йорк, Сан Франциско, Па дьо Кале, Белвил сюр Сон, Клошмерл ан Божоле, Рио де Брасо, Рио де 

Жанейро, Ковънт Гардън, Солт Лейк Сити, Рио Гранде  

В названия, в чийто състав има съществително собствено като приложение и съществително 

нарицателно, възприемано също като собствено, и двете части се изписват с главна буква:  

Народен театър „Иван Вазов“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Народна библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“  

Когато съществителното нарицателно не се схваща като собствено име или като част от 

названието, то се изписва с малка буква:  

генерална дирекция „Външни отношения“, отдел „Комуникации“, служба „Печат при поискване“  

Названия на закони, законодателни актове, документи и т.н., които се схващат като единствени 

по рода си, се изписват с начална главна буква:  

Харта за правата на човека, Наказателен кодекс, Закон за защита на държавата, Устав на ООН По същия 

принцип става и изписването на документи от законодателството на ЕС:  

Харта на основните права на Европейския съюз, Договор от Лисабон, Финансов регламент, Директива за 

местообитанията, Правилник за длъжностните лица  

Прилагателните източен, западен, северен и южен като първа дума в състава на определено 

географско наименование се пишат с главна буква:  

Източна Европа, Южна България, Северен Рило-Родопски масив, Северна Ирландия, Южна Корея  

2.3. Стилистична употреба на главни букви  

С главна буква за израз на учтивост и уважение се изписват личните и притежателните 

местоимения за 2 л., мн.ч Вие, Вас, Ви, Ваш, когато се отнасят за едно или повече лица.  

Когато същите местоимения не се използват за учтивост и нямат характер на обръщение, те се 

изписват с малка буква.  

В официални документи или в случаи на почтително отношение титлите на държавни 

ръководители без името се изписват с главна буква:  

Президентът, Кралят  

При лично обръщение титлите (административни, научни и т.н.), употребени без името, се 

изписват с главна буква:  

Ваше Величество, Ваше Светейшество, Господин Председател, Господин Професор  

(но: Негово величество, Негово светейшество)  

2.4. Графична употреба на главни букви  

Главни букви се използват за отбелязване на логическото ударение в рамките на изречението и 

в много редки  случаи   — за отбелязване на ударение или изговорна особеност на дадена дума:  

Но това не би трябвало да е ТОЛКОВА деликатен въпрос.  

Как се произнася: учИлища или училищА? 
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3. Слято, полуслято и разделно писане на сложните и 

съставните думи  

В съвременния български книжовен език сложните думи се пишат слято или полуслято, а 

съставните думи и синтактичните съчетания ― разделно.  

Основен правописен принцип при сложните думи е синтактичният. При писането им се има 

предвид отношението между изграждащите ги основи ― равноправно (съчинително) и неравноправно 

(подчинително). При случаите с неравноправно отношение едната основа е главна, а другата ― 

подчинена. При писането на тези сложни думи се имат предвид и двете възможности за мястото на 

главната и на подчинената основа ― главната основа да бъде на първо място или подчинената основа 

да я предхожда. Така се оформят двата основни типа: главна основа―подчинена основа и подчинена 

основа―главна основа. При равноправното смислово отношение всички основи са главни и типът е 

само един: главна основа―главна основа.  

Сложните думи са образувани от две или повече основи с точно определено място, свързани чрез 

съединителна гласна -о-, -е- или -и-, като понякога завършекът на първата основа на гласна поема 

ролята на съединителна гласна:  

газостанция, кредитополучател, земеразделяне, пътепоказател, петилетка, трагикомедия  

Възможно е основите да бъдат свързани и направо, без съединителна гласна:  

азотсъдържащ, петгодишен  

Сложните думи се образуват от две основи, от които едната пази своята граматическа 

характеристика: душ-кабина; от две или повече основи, които не пазят граматическата си 

характеристика: звездоброец; от сраснали се самостоятелни думи, които също са загубили или 

променили своята граматическа характеристика: нисколетящ.  

3.1. Слято писане 

Слято се пишат сложните съществителни имена с неравноправно отношение между 

изграждащите ги основи от типа подчинена основа―главна основа и сложните прилагателни имена с 

неравноправно отношение между изграждащите ги основи от типа подчинена основа―главна основа 

и по-рядко главна основа―подчинена основа.  

Към тях се отнасят следните случаи:  

— сложни съществителни имена, в които за подчинена основа служат различни части на речта 

(съществителни, прилагателни, числителни редни имена, местоимения, наречия), свързани с главната 

основа със съединителна гласна (или завършващи на гласна, която изпълнява ролята на съединителна):  

водовъртеж, газохранилище, местоположение, нефтопровод, паркомясто, текстообработка, ценоразпис, 

човекоден, първоизточник, самовнушение, високоговорител и т.н.  

— сложни съществителни имена, чиято подчинена основа е числително бройно име, свързано с 

главната основа без съединителна гласна:  

двуколка, стохилядник, петдесетгодишнина (но: 50-годишнина; петдесет и пет годишнина)  

— сложни съществителни имена (предимно със съставки от чужд произход), в които 

подчинената основа е съществително име, свързано с главната основа без съединителна гласна:  

вакуумапарат, емайллак, киносалон, радиопредаване, тестпрограма  

— сложни съществителни имена, чиито съставки (първата или и двете) са от чужд произход и не 

се употребяват като самостоятелни думи в езика, се пишат слято:  

киберпространство, тийнпоколение, туроператор, уебстраница, айскафе, бекстейдж, бодибилдинг, 

боксофис, джакпот, джемсешън, джубокс, копирайт, кросоувър, лайфстайл, маунтинбайк, мейнстрийм, 

ноутбук, парапланер, плейбек, праймтайм, саундтрак, сноуборд, стендбай, стийпълчейз, таймаут, 

трейдюнион, феърплей, хотдог, шорттрек, шоурум  

Когато съставките на такива сложни съществителни имена се употребяват и като самостоятелни 

думи, се допуска те да се пишат разделно: 
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бизнес отношения, домино ефект, допинг контрол, интернет страница, кафе пауза, имейл адрес, офис 

администратор, ски състезание, соло изпълнение, стерео уредба, тенис верига, фитнес център, шоу 

програма  

— сложни съществителни имена, в които подчинената основа е съкратено прилагателно име 

(предимно от чужд произход), свързано с главната основа със или без съединителна гласна (или 

завършващо на гласна, която изпълнява ролята на съединителна):  

автомивка, агротехника, аудиосистема, биофизика, геополитика, еврокомисар, електроуред, компактдиск, 

пресконференция, проектопрограма, телекомуникации Когато първата съставка в такива имена се 

употребява и като самостоятелна дума, се допуска те да се пишат разделно: 

видео клип, джаз концерт, евро зона, поп изпълнителка, фото лаборатория  

— сложни прилагателни имена, в които подчинената основа предхожда главната, образувани от 

словосъчетания от прилагателно и съществително име, чиито части се пишат разделно:  

административноправен (от административно право), англоезичен (от английски език), 

военностратегически (от военна стратегия), външнополитически (от външна политика), 

ветеринарномедицински (от ветеринарна медицина), наказателноправен (от наказателно право), 

сърдечносъдов (отсърдечни съдове) 

— сложни прилагателни имена, в които главната основа предхожда подчинената, образувани от 

словосъчетания от прилагателно и съществително име, чиито части се пишат разделно:  

литературнохудожествен (от художествена литература), научнопопулярен (от популярна наука), 

ракетноядрен (от ядрена ракета)  

— сложни прилагателни имена, образувани от съчетания от едносъставно числително и 

съществително име:  

едноминутен, двучасов, триетажен, четиристаен, осемгодишен, петнайсетдневен, трийсетметров, 

тристепенен  

— сложни прилагателни имена, в които подчинената основа е наречие, свързано с главната 

основа със съединителна гласна (или завършващо на гласна, която изпълнява ролята на съединителна):  

бледосин, жабешкозелен, мастиленочерен, медночервен, светлосин, тъмнокафяв, яркочервен 

данъчнозадължен, здравноосигурителен, правопропорционален, световноизвестен, средноаритметичен, 

сърдечноболен  

— сложни прилагателни имена, в които главната основа е основа на причастие, а като подчинена 

основа са използвани различни части на речта:  

властимащ, дървообработващ, испаноговорещ, металорежещ, правоимащ, числопреобразуващ 

главнокомандващ, новопристигнал, самокодиращ се бавноразвиващ се, взаимнопроникващи се, 

дългосвирещ, многообещаващ, свръхбързодействащ  

високоуважаем, новоназначен, новопристигнал  

— сложни наречия, образувани от предлог и наречие:  

вдясно, вляво, догоре, докога, докъде, донякъде, досега, доскоро, дотук, завинаги, занапред, засега, набързо, 

наведнъж, нависоко, навред, навсякъде, навън, навътре, нагоре, наготово, надалеч, надолу, надълго, 

надясно, накратко, накриво, накъде, наляво, наоколо, наопаки, направо, наскоро, нататък, натясно, наяве, 

наясно, отвсякъде, отвън, отгоре, отдавна, отдалеч, отдолу, отдясно, откакто, откъде, отляво, отникъде, 

отново, отнякъде, отпред, отпреди, отрано, отсега, отскоро, оттам, оттатък, оттогава, понякога, поотделно  

Когато съчетанието от предлог и наречие не образува смислова цялост с ново значение, двете 

думи се пишат разделно. Срв.: 

Тя свали чантата си от горе, от шкафа.  

и  

Отгоре, върху книгите, лежеше новата ѝ чанта. Тевсесеоплакват, чеживеелинатясно, 

ведностаенапартамент.  

и                 

Той изведнъж се почувства натясно, в неудобно положение да се защитава.  

Разделното писане е в сила и за изрази като: 

от горе до долу, от къде на къде, от тук на там (но: от горе надолу, от ляво надясно)  

— наречия, образувани от предлог и съществително име, се пишат слято:  
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а) когато използваното съществително име не може да се променя граматически или няма 

собствено ударение:  

вследствие, всъщност, догодина, докрай, завчас, издъно, навреме, навръх, наглед, наздраве, наистина, 

накуп, налице, наместо, наполовина, например, наред, насила, насреща, настрана/настрани, насън, наум, 

начело, нащрек, околовръст, отсреща, отстрана, отстрани, подред, пoдpъка, поначало, предвид, следобед, 

призори Когато съчетанието от предлог и съществително име не образува смислова цялост с ново значение, 

двете думи се пишат разделно.  

Срв.: 

Той иде отсреща. (т.е. срещу нас) и  

Той иде от среща. (т.е. след като се е срещнал с някого)  

Тогава само тази книга ми беше подръка. (т.е. само нея можех да използвам) и  

Той водеше под ръка старата жена. (т.е. беше я хванал по определен начин)  

б) използваното съществително име е в стара падежна форма, която не се употребява 

самостоятелно:  

вкупом, вкъщи, встрани, довечера, навеки, наизуст, напосоки, настрани, наяве  

в) съчетанието е с ударение, преместено върху предлога:  

нàдвечер, прѝвечер, прѝсърце, òтръки, прѝзори  

— предлози, образувани от предлог и наречие:  

въпреки, наоколо, отсам, оттатък  

— предлози, образувани от предлог и съществително име в основна или стара падежна форма:  

вдън, вместо, наместо, според  

— сложни предлози, съставени от два предлога, които образуват смислова цялост:  

всред, докъм, допреди, досред, заради, измежду, накрай, насред, открай, откъм, покрай, помежду, поради, 

посред  

— съюзите  

докато, докогато, доколкото, затова, защото, накъдето, откакто, откогато, отколкото, откъдето 

NB: Наред със сложния съюз затова съществува и съчетание от предлог и местоимение за това, които 

се пишат разделно. Срв.:  

Той е наказан, затова не дойде.  

и  

Постоянно го питаха за това, но той мълчеше.  

3.2. Полуслято писане  

Полуслято се пишат сложните съществителни имена с неравноправно отношение между 

изграждащите ги основи от типа главна основа―подчинена основа или подчинена основа―главна 

основа, както и всички сложни думи с равноправно смислово отношение между основите от типа 

главна основа―главна основа.  

Към тях се отнасят следните случаи:  

— сложни съществителни имена, в които главната и подчинената основа са основи на 

съществителни имена, второто от които пояснява или конкретизира първото:  

вагон-ресторант, генерал-лейтенант, заместник-председател, кандидат-студент, министър-председател, 

премиер-министър, съдия-изпълнител, член-кореспондент  

При членуване, при определяне на рода или при образуване на форма за мн. ч. при такива 

съществителни имена се променя само втората част: 

вагон-ресторантът, кандидат-студентката, министър-председатели, храм-паметникът  

Когато при съчетания от две съществителни имена се променя и първата дума, те се пишат 

разделно: 

екип кандидат (екипът кандидат, екипи кандидати, екипите кандидати)  
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Когато такива съществителните имена се пишат съкратено, дефисът след съкратената първа част 

се запазва: 

ас.-режисьор (от асистент-режисьор), зам.-дир. или зам.-директор (от заместник директор), нач.-

управление (от началник-управление), пом.-командир (от помощник командир), чл.-кор. или чл.-

кореспондент (от член-кореспондент)  

Когато пред сложните съществителни имена, които се пишат полуслято, се добави трета основа, 

тя се пише разделно от останалата част на сложното съществително: 

заместник министър-председател, заместник началник-управление  

Когато пред словосъчетания се добави друго съществително име, то се пише отделно от 

останалата част: 

заместник генерален секретар, заместник главен прокурор, заместник програмен директор  

Когато като подчинена основа в сложното съществително име е използвано название на буква 

или самата буква, която е изписана, то се пише полуслято: 

алфа-стабилизатор, гама-лъч, ку-код; α-стабилизатор, γ-лъч  

Когато като подчинена основа в сложното съществително име е използвана буква, 

представляваща съкращение на прилагателно име, то се пише полуслято: 

е-подпис, е-фактура, м-бизнес, м-сервиз (но: имейл, айпод)  

— сложни съществителни имена, образувани чрез свързването на основите на две съществителни 

нарицателни или собствени (лични и географски) имена:  

лозаро-винарство, плод-зеленчук, план-програма, покупко-продажба, пренос-превоз, старт-финал, товаро-

разтоварач  

Ана-Мария, Жан-Жак, Иван-Александър, Мария-Десислава  

Андерсен-Нексьо, Иванова-Карапетрова  

Австро-Унгария, Асиро-Вавилония, Елзас-Лотарингия  

Когато личните имена от този тип се пишат съкратено, дефисът между буквите, които 

представляват отделните им части, се запазва: 

Ж.-Ж. Русо, Р.-М. Рилке  

Не се пише дефис, когато втората съставка на собствените имена е династично име: 

Иван Асен, Иван Шишман  

Под влияние на чужди езици някои сложни остарели и съвременни географски имена по 

традиция се пишат слято: 

Будапеща, Индокитай, Чехословакия  

— сложни прилагателни имена, образувани от две равностойни собствени имена (всяка съставка 

се пише с главна буква):  

Бойл-Мариотов, Кант-Лапласов, Кирило-Методиев  

Асиро-Вавилонски, Габровско-Севлиевски, Рило-Родопски  

Когато като подчинена основа е използвана буква, сложната дума се пише полуслято (а буквата 

обикновено еглавна): 

Г-образен, П-образен, Т-образен, V-образен, s-образен  

— сложни прилагателни имена, образувани от основи на относителни и качествени прилагателни 

имена:  

архитектурно-художествен, аудио-визуален, българо-гръцки, военно-патриотичен, енергийно-суровинен, 

звуково-буквен, буквено-цифров, инженерно-строителен, контролно-пропускателен, морално-етичен, 

причинно-следствен, санитарно-хигиенен, социално-битов, стоково-паричен, търговско-промишлен, 

финансово-икономически, учебно-възпитателен  

бяло-зелено-червен, жълто-зелен, кисело-сладък, синьо-зелен, студено-влажен, черно-бял историко-

филологически, психо-физиологичен, субект-обектен, телеграфо-пощенски, физико-математически, 

химико-фармацевтичен  

— сложни прилагателни имена ― фразеологизирани съчетания от две качествени прилагателни 

имена без съединителна гласна, образувани чрез повтаряне на едното прилагателно име или на 
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неговата основа, разширена с представки или наставки, или от основи с близко или с противоположно 

значение:  

важен-важен; един-единствен; син-зелен  

— когато като първа основа в сложното числително име вместо числителното един, което се 

подразбира, е използвано съществително име:  

година-две, месец-два, час-два  

— когато числителните имена са изписани с цифри:  

5-6 (години), 10-15 (крачки)  

— сложни числителни имена, образувани от основите на две числителни имена, с които се 

бележи приблизително количество:  

пет-шест, десет-петнайсет, двайсет-трийсет, сто-двеста, половин-един  

— сложни наречия, образувани чрез свързване на две наречия в равноправно отношение 

помежду им:  

бързо-бързо, веднъж-дваж, горе-долу, днес-утре, едва-едва, живо-здраво, криво-ляво, лека-полека, напред-

назад, насам-натам, оттук-оттам, сега-засега, тук-там  

— сложни наречия като току-виж, току-речи, току-така,  

— фразеологизирани наречия, образувани чрез свързване на две повелителни глаголни форми в 

равноправно отношение помежду им:  

иди-дойди, кажи-речи  

— наречия и неопределителни местоимения, образувани с частиците еди-, -годе, що-:  

еди-как (си), еди-какво (си), еди-какъв (си), еди-кога (си), еди-кой (си), еди-къде (си), еди-що (си); току-що, 

що-годе  

3.3. Разделно писане  

Разделно се пишат съставните думи и синтактичните съчетания независимо от смисловото 

отношение между думите, от които са образувани ― равноправно или неравноправно, и от мястото на 

отделните думи една спрямо друга.  

Към тях се отнасят следните случаи:  

— наименования с подчинени съставки от чужд произход, наложили се като самостоятелни 

думи:  

бизнес администрация, бинго зала, блок шрифт, боулинг център, гол линия, джаз концерт, допинг контрол, 

екшън герой, имейл съобщение, лифт карта, офис обзавеждане, паник бутон, паркинг място, пиар акция, 

риалити шоу, рок изпълнител, ски състезание, соло изпълнител, тенис корт, топ листа  

Когато подчинената съставка не се е наложила като самостоятелна дума, се препоръчва слято 

писане: 

наркотрафикант, редколегия, хидробетон  

— съчетания от буквено съкращение и съществително име:  

ЕКГ данни, ЕС лидер, МВР център, ОДС депутат, ТБЦ бактерия, УКВ програма CD плейър, DJ парти, OPS 

система, HIV вирус, RAM памет, SIM карта, TV коментар, US посолство, VIP зона  

— съчетания от типа на:  

водещ предаване, завеждащ отделение, командващ флота, младши лейтенант, старши треньор, директор 

продукция, ръководител движение, художник костюми  

— словосъчетания от две съществителни имена, при които първото може да се членува:  

държава собственик, изложба панаир, концерт рецитал, космонавт изследовател, майстор зидар, мач 

реванш, страна членка, съчинение разсъждение, художник модернист  

— съчетания от наречие и прилагателно име (причастие), когато не представляват смислово 

единство:  

бавно прелитащ, зверски убит, изключително надарен, интелектуално наситен, национално отговорен, 

невинно оклеветен  

— съставните числителни имена:  
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двайсет и пет, сто двайсет и пет, хиляда и триста, четирийсет и първият, седемдесет и шести, деветдесет и 

девета  

Когато съставното числително име е включено в съчетание, всички думи в съчетанието се пишат 

разделно: 

двайсет и пет годишнина (но: 25-годишнина)  

— съставните съюзи:  

без да, въпреки че, за да, като да, като че, макар че, освен да, освен дето, освен като, освен че, преди да, 

само че, след като, стига да, сякаш че, щом като, тъй както, ако и, да, ами че, а пък, и да 

— изрази като:  

от горе до долу, от къде на къде, от тук на там (но: от горе надолу, от ляво надясно), от време на време, от 

край до край 

3.4 Особени случаи  

По изключение полуслято се пишат по традиция някои чужди думи и изрази под влияние на 

графичното им оформяне в съответния език:  

виз-а-ви, ноу-хау, па-дьо-дьо, прет-а-порте, тет-а-тет (но: аламинут, анблок, анфас, априори, апропо, 

вабанк, дежавю, инвитро, нонстоп, откутюр, парекселанс; де юре, де факто)  

Ако при съчетания от две сложни съществителни имена с еднаква втора основа тази основа е 

изпусната при първото от тях, на нейно място се пише малко тире (независимо от правописа на 

отделните сложни съществителни имена ― слято или полуслято):  

авио- и ракетомоделисти, аеро- и хидродинамика, електро- и мотокари, електро- и топлопроводимост, кино- 

и видеоклуб, ръководител- и началник-производство, кино- и фотожурналистика, радио- и телепредаване, 

леко- и тежкоатлети  

По същия начин се оформят и групи, съдържащи съществително име и съчетание от 

прилагателно и съществително име, като съществителното, което е втора основа в сложното 

съществително име, е изпуснато, но се подразбира:  

радио- и телевизионно предаване  

По същия начин се оформят и съчетания от две сложни прилагателни имена с еднаква втора 

основа, ако в първото прилагателно име тази основа е изпусната, но се подразбира:  

високо- и среднопланински (слой), пет- и десетгодишен (период), топло- и електропроводим (пласт), старо-

, средно- и новобългарски (език)  

Когато от разглежданите синтактични съчетания се образува сложна дума, тя се пише полуслято 

поради равноправното отношение между изграждащите я основи:  

авто-мотоклуб, песъкливо-глинестопочвен  

Частиците по и най се пишат полуслято с прилагателните имена и наречията за образуване на 

тяхната сравнителна и превъзходна степен:  

по-тесен, най-тесен, по-широк, най-широк; по-тясно, най-тясно, по-широко, най-широко Слято се пише 

частицата по само в повече, срв. най-вече.  

При съществителни имена, глаголи и съчетания с предлог частиците по и най се пишат отделно, 

като буквата за гласната [о] от частицата по се пише със знак за ударение:  

пò прилягам, най прилягам; пò харесвам, най харесвам пò човек, най човек; пò юнак, най юнак пò към мене, 

пò на открито, най на меко 

4. Абревиатури и съкращения  

4.1. Абревиатури  

Службата за публикации е приела следните правила за повечето от официалните езици на ЕС:  

1. Когато абревиатурата, включително имената на програми, се състои от шест или повече букви, 

тя се пише с начална главна и последващи малки букви:  

Юнеско, Евратом  
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2. Когато абревиатурата е само до пет символа, тя се пише с главни букви:  

ТАРИК, ОВППС, ЕИО, ЕО  

4.2. Съкращения  

Най-често използваният начин за съкращаване е премахването на част от думата. Съкращава се 

на съгласна, след която се пише точка:  

вкл. (включително), вм. (вместо), заб. (забележка), стр. (страница), гр. (град), хил. (хиляди)  

Допуска се лични и бащини имена да се съкращават на една буква, която може и да е гласна:  

Иван — И. или Ив., Елена — Е. или Ел., А. Далчев, П. Ю. Тодоров  

Личните имена се съкращават, когато са придружени от фамилни.  

NB: — Не се съкращават лични имена, следвани от прилагателни или съществително нарицателно, влязло 

в състава на името, нито приложения и прилагателни от същия тип, които стоят пред него:  

Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Елисавета Багряна, Отец Паисий  

— Следните изписвания са неправилни:  

СУ „Св. Кл. Охридски“, ПУ „П. Хилендарски“ — Не се съкращават псевдоними:  

Черноризец Храбър, Елин Пелин, Сирак Скитник 

Инициални съкращения, образувани от началните букви на свободни словосъчетания и съставни 

съществителни нарицателни, се оформят с малки букви и точки след тях, без да се оставя шпация:  

т.г. (тази година), и т.н. (и така нататък), т.е. (тоест), б.пр. (бележка на преводача)  

Съкращения, образувани след изпускане на букви (предимно гласни), се оформят с точка след 

последната буква:  

срв. (сравни), вж. (виж), млн. (милиона), млрд. (милиарда)  

След съкратени названия на мерки от международната метрична система не се пише точка, 

независимо дали са изписани на кирилица, или на латиница:  

кг (= килограм), г (= грам), мг (= милиграм), м (= метър), см (= сантиметър) км (= километър), ч (= час), мин 

(= минута), сек (= секунда), км/ч, м/сек m, kg, km/h, l, min, s, V, W  

При графичните съкращения на час, минута, секунда се пише точка, когато с тях е означен 

определен момент от денонощието:  

Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12,00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.  

Под влияние на правописа на съкращенията на мерните единици, утвърдени от международната 

метрична система, след графичните съкращения на извънсистемни мерни единици не се пише точка:  

т — тон, дка — декар, л — литър, об — оборот, атм — атмосфера, ц — центнер, а — ар  

Съкращения, състоящи се от първата и последната буква на думата (образувани чрез изпускане 

на средната ѝ част), се оформят с дефис:  

г-н (господин), д-р (доктор), м-р (министър), о-в (остров)  

Съществителните от женски и среден род запазват наставката си, за да могат да образуват 

граматически форми:  

г-жа (госпожа), у-ще (училище)  

При съкращаване на сложни думи (със слято или полуслято писане) съкращението се оформя с 

точка и дефис между частите им:  

зам.-директор (заместник-директор), сев.-изт. (североизточен)  

Точка се пише след следните съкращения:  

година — г.   век — в.   лев — лв.   стотинка — ст.  

Графичните съкращения на думи и изрази на латински език запазват оригиналния си вид: 

P.S. — post scriptum, NB и N.B. — nota bene, etc. — et cetera, vs. — versus, ibid. — ibidem, pp. — paginae  

Съкращенията на някои думи са възможни само в определен контекст:  

— личните и бащините имена се съкращават само ако са придружени от фамилно име,  
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— думите господин, госпожа, госпожица, титлите, званията   и длъжностите  се  съкращават 

само пред фамилно име или пред съчетание от лично и фамилно име. Думите господин и госпожа се 

съкращават и пред названия на длъжности,  

— съществителните имена град, село, остров, полуостров, езеро, планина, връх се съкращават 

само пред съответното собствено име,  

— думите час, година, век, страница, лев, хиляда, милион, милиард и мерните единици се 

съкращават само ако са придружени от изписано с цифри числително име,  

— думата месец се съкращава само ако е придружена от името на месеца.  

5. Правописни особености при някои категории думи и 

форми  

5.1. Членуване  

Членуване на имената от мъжки род  

В съвременния български език членната форма на имената от мъжки род в единствено число се 

среща в няколко варианта:  

-ът, -ят (пълен член) а, -я (кратък член)  

Подлогът и неговите определения или сказуемни определения в единствено число се членуват с 

пълен член. Най-удобното практическо правило за откриване на подлога изисква замяната на 

проверяваната дума или на цялото словосъчетание с местоимението той:  

Законът е еднакъв за всички. (= Той е еднакъв за всички.)  

Филмът се гледа с голям интерес. (= Той се гледа с голям интерес.)  

Южният склон ми се виждаше по-полегат. (= Той ми се виждаше по-полегат.)  

Какво включва пакетът? (= Какво включва той?)  

Опишете как се разработва проектът. (Опишете как се разработва той.)  

Подготвеният предварително текст беше разпространен сред всички участници в събитието.  

(Той беше разпространен сред всички участници в събитието.)  

Всъщност той беше първият заселник в долината (първият заселник е сказуемно определение на подлога).  

Пълен член се използва и когато членуваната дума или словосъчетанието, в което тя участва, се 

свързва с един от следните глаголи: съм, бъда, оказвам се, изглеждам, ставам (в значение 

„превръщам се в“), казвам се, наричам се, представлявам (в значение „съм“):  

Алуминият е най-лекият метал.  

Коефициентът на икономическа активност представлява относителният дял на работещите.  

Краткият член се употребява, когато името не е подлог (след предлог) и когато може да се замени 

с местоимението него или го:  

Питах го дали може да обуздае коня (= дали може да го обуздае).  

Предложи ми да се срещнем в хотела (след предлог). Все говорехме за залеза. (Все говорехме за него.)  

Членната форма -ят, -я се употребява в следните случаи:  

1. При съществителните ден, път, сън, огън, лакът, нокът, кон, зет, крал, цар.  

2. При съществителни за лица с наставка –ар/-яр и -тел.  

3. При съществителни, завършващи на -й.  

4. При прилагателни, причастия, числителни редни.  

NB: С пълен член -ът и кратък член -а се членуват:  

— съществителните имена на –тел, в които завършекът –тел не е наставка:  

епител, картел, пастел, хотел 

— съществителните имена на –ар и -яр, в които завършеците –ар и -яр не са наставки:  

екземпляр, календар, коментар, пазар, формуляр, хонорар 
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Според общите правила за членуване с пълен или с кратък член се пишат част от собствените 

имена от м.р. ед.ч., чиято основна форма е нечленувана (Дунав, Искър, Балкан, Акропол, Колизеум, 

Ватикан, Ермитаж, Лувър и др.):  

Пред Лувъра се издига кристална пирамида.  

Ватиканът заема площ от едва 0,44 км2.  

С кратък член независимо от службата си в изречението се пишат собствените имена на 

географски обекти от м.р. ед.ч., чиято основна форма е членувана (Юндола, Кайлъка, Хисаря, 

Леденика, Превала и др.):  

Леденика е най-голямата българска пещера.  

Хисаря си остана един от най-предпочитаните курорти.  

Членуване на имената от женски род  

Членната форма -та се прибавя направо към съществителното, без то да се променя, включително 

и в случаите, когато завършва на съгласна:  

сърна — сърната, радост — радостта, пролет — пролетта, пещ — пещта  

Членуване на две и повече определения към едно съществително  

При две или повече определения към едно съществително по правило се членува само първото 

определение:  

общата външна политика и политика на сигурност полицейското и съдебно сътрудничество  

Европейският икономически и социален комитет 

И двете определения към едно съществително се членуват в случаите, когато трябва да се посочат 

не един, а два предмета, информация за които се получава от броя на членуваните определения, а не 

от броя или числото на съществителното, към което се отнасят:  

изпращащата и приемащата държава, началния и крайния час икономическата и социалната политика 

малките и средните предприятия  

NB: Книжовната норма не допуска съгласуване от типа две определения в ед.ч. и подлог в мн.ч., тоест 

следните словосъчетания са неправилни:  

7, 8 и 9 европейски фондове за развитие; български, италиански, немски и френски езици 

Ако между определенията към едно съществително има определение, което не се свързва с 

изразяване на отделен предмет, а дава друга характеристика, то не се членува:  

френската и италианската външна политика  

Членуване на едно определение при две съществителни  

Ако трябва да се покаже, че едно определение при две съществителни се отнася само към първото 

съществително, се членуват и двете съществителни:  

на Европейския парламент и на Съвета  

5.2. Бройна форма на съществителните имена от мъжки род  

Съществителните имена от мъжки род, които в единствено число завършват на съгласна, освен 

форма за множествено число, притежават и бройна форма. Тя се употребява, когато съществителното 

име е определено от числително бройно, числително име за приблизителност или пък от 

местоименните наречия колко, няколко, толкова:  

два молива, десетина броя, три-четири параграфа, няколко закона, колко молива? (но много моливи)  

NB: При съществителните с наставка -ец, -ел, -ен след числителни бройни се предпочитат обикновените 

форми за множествено число:  

петдесет прозорци, сто орли 

Когато с думите колко и толкова не се изразява количество, се използва обикновената форма за 

множествено число:  

Толкова документи се публикуват всеки ден!  
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Съществителните имена от мъжки род, с които се назовават лица, се употребяват само с 

обикновената форма за множествено число:  

Колко председатели на комисии има в Парламента?  

Много служители напускат.  

В залата има двама лектори и петдесет и девет слушатели.  

Съществителните имена от мъжки род, които функционират със значения както на предмет, така 

и на лице, имат бройна форма само в значението на предмет:  

Няколко члена от този закон се нуждаят от поправка.  

Колко членове на Комисията присъстваха на заседанието? 

След съществителни имена, образувани от числителни, като двойка, тройка, десетка, както и 

след съществителните от типа на хиляди, милиони, милиарди, дузина, чифт, не се употребява бройна 

форма:  

десетки хиляди километри, стотици автомобили, милиарди долари, тонове портокали  

Съществуват някои групи съществителни, при които идеята за одушевеност/неодушевеност не е 

изразена съвсем ясно (производители, представители, вносители, търговци, оператори). Смята се, че 

при тези съществителни идеята за одушевеност е налице (и когато назовават не едно лице, а екип или 

колектив, или някаква друга структура от хора) и те се държат в цялото пространство на езика като 

съществителни, назоваващи лице или лица. Затова препоръката е да се използва обикновена форма за 

множествено число:  

двама (няколко, много, доста, не много, всички и т.н.) вносители, производители, представители  

Ако между числителното име (или думата за количество) и съществителното име стои 

съгласувано определение, бройната форма се запазва:  

Доставени са два нови мощни самолета от компанията „Еърбъс“.  

Ако между числителното име (или думата за количество) и съществителното име стои предлог 

или глагол, се използва обикновената форма за мн.ч.:  

Подготвят се още три от документите за сътрудничество.  

Осем се оказаха проектите, одобрени от Комисията.  

5.3. Мъжколична форма на числителните бройни имена  

Мъжколичната форма на числителните бройни имена, завършващи на -ма или -има, изисква 

употреба на обикновена, а не бройна форма на определеното чрез нея съществително име:  

двама ученици, трима директори, петима студенти  

NB: Макар и разпространени в разговорната реч, следните изрази са неправилни:  

двама ученика, трима директора, петима студента  

или
 
още

 
по-неправилно:  

два ученика, три директора, пет студента 

Мъжколичната форма на числителните бройни се употребява и в случаите, когато с нея се 

определят лица от женски пол, но назовавани със съществителни имена от мъжки род:  

Двамата министри подписаха договора (а те може и да са две жени)  

И тримата комисари се изказаха на конференцията (макар че може да са жени)  

Мъжколичната форма се образува от всички числителни бройни, но активна употреба имат само 

формите двама, трима, четирима, петима и шестима. Формите, образувани от седем и следващите 

числителни (седмина, осмина, деветима и т.н.) са с по-архаично звучене и се използват по-рядко.  

NB: два члена (членове 55 и 56) ≠ двама членове (на комитета) листа (на дърветата) ≠ листове (хартия) 

5.4. Число на съществителните  

Съществителни, които имат форми само за единствено число:  

— съществителни, означаващи абстрактни понятия, които не могат да се мислят като множества:  
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мрак, здрач, бъдеще, настояще, минало, подкрепа  

— имена на газове, метали и други вещества:  

въздух, кислород, водород, азот, олово, калай, никел, кобалт, магнезий, гипс, ориз, грис, сол, пипер, захар, 

чесън  

Съществителни, които имат форми само за множествено число:  

— съществителни, означаващи предмети, които се състоят от две основни части:  

очила, клещи, везни, плещи, гащи  

— имена на вещества и предмети, които могат да се мислят само като множества от отделни 

частици или съставни елементи:  

трици, въглища, макарони, устои, разноски, финанси  

5.5. Предлози  

Удвояване на предлозите в и с  

Предлозите в и с се пишат и се изговарят удвоено в следните случаи:  

— пред думи, които започват с начални съгласни в, ф и съответно с, з:  

във връзка със съответните; във Франция; със Закона за данък общ доход  

NB: Това се отнася и за случаите, когато предлозите в и с се намират пред цифри, чийто изговор 

съдържа начално в или с:  

със 100 %; във ІІ век 

— когато предлогът носи собствено ударение:  

могат да бъдат използвани във или върху храни със и без усложнения във и извън него изменен със:  

— Регламент (ЕО) № …  

—    Директива…  

5.6. Съгласуване  

Съгласуване на формите на прилагателни и причастия в изразите за учтивост  

Прилагателните и миналите страдателни причастия се съгласуват не с местоимението, а с 

подлога, който се подразбира от контекста:  

Вие сте добър; Вие сте смела; Вие сте излъган  

Миналите деятелни причастия се съгласуват с местоимението:  

Вие сте казали, че… (не Вие сте казал; Вие сте казала) 

5.7. Надреден знак с вид на ударение  

Този знак се поставя на формата на личното местоимение за 3 л. ед.ч. ж.р. дат. падеж (ѝ) и на 

кратката форма на притежателното местоимение в ж.р. ед.ч. (ѝ):  

Съобщено ѝ е, че започват обсъжданията по назначаването ѝ в кабинета.  

В двата случая става въпрос за т.нар. „ударено и“, което поради ред причини често бива 

замествано с й или просто с и, а това е неправилно.  

В Word, ако шрифтът съдържа ѝ, клавишната комбинация за него е Alt + 01117 (такива шрифтове 

са Times New Roman, Arial, Verdana и др.).  

Другият начин да се изпише ѝ в Word е, като от менюто се избере Insert → Symbol и след това 

знакът за ѝ от таблицата.  

6. Допълнителна литература  

Споменатите по-долу заглавия са по-важната справочна литература, използвана при 

подготвянето на текстовете за публикуване:  

Бонджолова, Валентина. Неологичен речник. София: Gaberoff, 2003.  
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Бояджиев, Живко. Увод в общото езикознание. София: Парадигма, 2007.  

Български тълковен речник. Авт.: Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, 

Ст. Стойков, Цв. Тодоров. 4. изд. Доп. и прераб. от Д. Попов. София: Наука и изкуство, 2007.  

Граматика на съвременния български книжовен език. Морфология. Авт.: Л. Андрейчин, П. 

Асенова, Ел. Георгиева, К. Иванова, Р. Ницолова, П. Пашов, Хр. Първев, Р. Русинов,  

В. Станков, Ст. Стоянов, Кр. Чолакова. София: Абагар, 1998.  

Граматика на съвременния български книжовен език. Синтаксис. Авт.: З. Генадиева- 

Мутафчиева, Ст. Георгиев, Ел. Георгиева, А. Лазарова, Р. Ницолова, Й. Пенчев, Ст. Петрова, К. 

Попов, Ст. Стефанов-Брезински. София: Абагар, 1998.  

Граматика на съвременния български книжовен език. Фонетика. Авт.: Т. Бояджиев, Ел. 

Георгиева, Й. Пенчев, В. Станков, Д. Тилков. София: Абагар, 1998.  

Михайлов, Ивелин. Наръчник по предпечатна подготовка. София: Асеневци, 2010.  

Нанова, Ани. Фразеологичен синонимен речник на българския език. София: Хейзъл, 2005.  

Нов правописен речник на българския език. Авт.: Т. Александрова, К. Викторова, Б. Георгиев, 

М. Димитрова, Ст. Жерев, Й. Захариева, П. Костадинова, М. Лакова, Вл. Мурдаров, В. Станков, Р. 

Станчева, Р. Цойнска, К. Чаралозова. София: Хейзъл, 2002.  

Общо практическо ръководство за съставянето на общностното законодателство.  

Люксембург: Служба за официални публикации на Европейските общности, 2008.  

Пашов, Петър. Българска граматика. Пловдив: Хермес, 1999.  

Правопис и пунктуация на българския език — Основни правила. Авт.: Т. Александрова, К. 

Викторова, М. Димитрова, П. Костадинова, М. Лакова, Вл. Мурдаров, Н. Паскалев,  

Р. Станчева, И. Стоилова, М. Томов, К. Чаралозова. София: Просвета, 2011.  

Речник на чуждите думи. Авт.: Ал. Милев, Б. Николов, Й. Братков. 5. изд. Доп. и прераб. от Е. 

Пернишка. София: Наука и изкуство, 2007.  

 

При подготвянето на тази част от „Междуинституционалното ръководство за изготвяне на 

публикациите“ като справочна литература е използван и „Езиковият наръчник“, съставен от 

българския езиков департамент в ГД „Писмени преводи“.  
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Приложение № 4 

към Наръчник на дипломанта в УАСГ 

КАК ДА ЦИТИРАМЕ ? 

Ръководство за оформяне на списък с използвана литература и  

библиографско цитиране  

Съставители : Нели Кайкова  и Бойка Николова,  

Библиотека на УАСГ    

 (https://uacg.bg/UserFiles/File/library/lib-citirane.pdf) 

 

1. Що е  библиографско  цитиране ?  

Библиографското цитиране е утвърдена в науката практика. Авторът на ново изследване е длъжен 

да посочва документалните източници (книги, периодични издания, статии и др.), които използва за съз-

даването му. Те се описват по определени правила и се оформят като списък, който носи названието „биб-

лиография” ( от гр. = книгоописание)  

1.1. Необходимо ли е цитирането на използваната литература ?  

Да! Изисква се при подготовката на научни разработки.  

Библиографското цитиране не е само емпирично усвоен опит, а научен метод, наложен в световната 

научна дейност. Според американския науковед Джон Прайс традицията за открито позоваване и преп-

ращане към работите на предшествениците се заражда около 1850 г.  

1.2. При подготовката на какви писмени работи е необходимо ?  

Студентите го използват при подготовката на курсови и дипломни работи, есета, доклади и други 

писмени разработки.  

1.3. Какви са изискванията при изготвянето на библиография ?  

В най-ново време правилата за цитиране са стандартизирани и задължително трябва да се спазват.  

Съществуват различни системи за оформяне на цитираните източници :  

 български изисквания, изложени са в: БДС 17377-96.  

 Библиографско цитиране. Т. 62. София, 1996.  

 англо-американска система.  

Важно е да се използва една от тези системи, а не да се смесват.  

Изискванията са различни при цитирането на различни видове документи.  

2. Библиографско  цитиране според  българския стандарт  

2.1. Книги  

За книги с индивидуален/-лни/ автор/и/ е необходимо да се посочат данните:  

 Автор;  

 Заглавие;  

 Подзаглавни данни / Не са задължителен елемент/;  

 Поредност на изданието. /Задължителен елемент/;  
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 Том /ако е многотомно/  

 Място на издаване;  

 Година на издаване;  

 Пагинация;  

 Библиография /ако има такава. Не е задължителен елемент/;  

 Факсимиле /ако има такова /;  

 Поредица, № на поредица./Не е задължителен елемент/;  

 ISBN. /Не е задължителен елемент./  

Книги с един автор  

Йоакимов, Петър. Сецесионът и българската архитектура. София, Арх & Арт, 2005.153 с.  

Допуска се съкратено описание:  

Йоакимов, Петър. Сецесионът и българската архитектура. София, 2005.  

Книги с двама или трима автори  

Ангелов, Чавдар, Мечкуев Климент. Стълби. Избрани примери София, Техника, 2007. 62 с.  

Допуска се съкратено описание:  

Ангелов, Чавдар и др. Стълби. Избрани примери. София, 2007.   

Същото правило се отнася и за книги с трима автори. При повече от трима  изданието се описва 

под заглавие.   

2.2. Сборници и енциклопедии:  

Енциклопедия на архитектурата . Гл. Ред. Емили Коул. София, ИК Труд, 2008. 352 с.  

Допуска се съкратено описание:  

Енциклопедия на архитектурата. София, 2008.   

2.3. Официални и служебни издания  

 България. Народно събрание, XXXVIII. Парламентарен справочник. София, Миком, 1999. 109 с.   

Допуска се съкратено описание:  

Народно събрание, XXXVIII. Парламентарен справочник.  

София, Миком, 1999.  

2.4. Стандарти:  

БДС 17377-96. Библиографско цитиране. Т. 62. София, 1996. 31 с.  

2.5. Електронни книги  

В съвременния глобален свят все по-голяма част от информацията се публикува в електронното 

пространство. Данните, които би трябвало да се посочат не се различават съществено от тези на книгите, 

издадени на книжен носител. В Българския стандарт за библиографско цитиране обаче не е включено 

цитирането на електронни документи, ето защо за този вид се позоваваме на:   

Ангелова-Пенкова, Ефросина. Библиографско цитиране на документи:  

печатни издания, издания на некнижни материали и на електронни ресурси.  

Благоевград, Унив. изд. Неофит Рилски, 2007. 68 с.  

Описанието е аналогично на описанието на хартиените книги като се допълва с още две сведения: 

вид на електронния ресурс и капацитет (обем).  

Електронни книги на локален достъп ( дискети, компакдискове, видеокасети и др.)  

Смирненски, Христо. Избрано [Аудио CD]. Критически анализи и тестове. София, 2002.  

Електронна книга на отдалечен достъп  

Описанието се допълва с: Дата или период на разглеждане; URL - интернет адрес: http://.... 

http://..../
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Тотоманова, Антоанета и др. Цитирането – гледната точка на библиографите [онлайн ресурс].- изд. Liter 

Net 27.01.2012 <http://internet. bg Publish 9 /atotomanova/citiraneto.htm >  

2.6. Глави или части от книги и сборници  

Понякога се налага да цитираме отделна глава/част от книга. В този случай се посочва и информа-

ция за основното заглавие, освен за частта/главата, на която се позоваваме.  

 Автор на частта или главата, ако има такъв ли автора на книгата;  

 Заглавие на главата;  

 Автор и заглавие на източника, в който е поместена статията; - Място на издаване;  

 Издател;  

 Година на издаване;  

 Страници от.... до.....  

Пред сведенията за източника се поставя  разделителният знак:  „ // ” или „. – В:”  

Петров, Петър. Водоснабдяване на термоелектрически централи /ТЕЦ/. // Водоснабдяване. София, 1977,с. 

513-515.   

Петров, Петър. Водоснабдяване на термоелектрически централи /ТЕЦ/. – В: Водоснабдяване. София, 

1977,с. 513-515.   

2.7. Дипломни работи и дисертации  

Данните, които се предоставят за магистърска теза или дипломен проект не се различават от тези 

на книгите, но тъй като това са непубликувани документи, сведението „място на издаване” всъщност е 

мястото на защита.   

Петрова, Цветелина Димитрова. Развитие на електронното правителство в държавите – членки на Евро-

пейския съюз и въвеждането му в България. Магистърска теза. Защитена на 5 юли 2004. София, НБУ. 96 

л.   

2.8. Картографски издания  

Идентификацията на този вид издания има своите специфични характеристики. Те могат да се от-

делят по форма на две групи – сбор от карти или самостоятелни оформени листове /комплекти, както и 

особената група от триизмерни пособия, като глобуси, релефни карти, макети и т.н. Освен изброените 

общозадължителни елементи за книгите, при тези документи се приемат за задължителни и специфични 

още:  

 тип на изданието – карта, атлас;  

 мащаб;  

 начин на техническо или полиграфическо отпечатване.  

Публикации  на самостоятелни листове   

София. Транспортна карта. 4 прераб. Изд. Мащаб 1:37 000. София, Датамап Европа ООД, 2003. 1 л. сгънат, 

многоцв. 47Х67 см.  

Допуска се съкратено описание:  

София. Транспортна карта. 4 прераб. Изд. Мащаб 1:37 000. София,  2003.   

Картографски издания – триизмерни пособия  

Свят. Политически глобус [Глобус].Отг. ред. А Манева. 5 изд. М 1: 40 000 000. София, Картография 

ЕООД, 2004. Цв., ламиниран картон, пластмасова стойка.  

Допуска се съкратено описание:  

Свят. Политически глобус [Глобус]. 5 изд. София, 2004.   

Несамостоятелни картографски издания.  

Област Перник. Карта.Мащаб 1:240 000 // България. Административен атлас на Република България. 

София, 2002.  
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Електронни издания на носители с локален достъп.  

Електронен атлас МакИнфо- бизнес ниво [CD - ROM].София, Дейтамап, 1998-2000. 15,8 КВ.  

Електронни издания с отдалечен достъп  

Българските карти. 09.12.2006 <http.www.bgmaps.com>   

2.9. Графически издания  

Цитирането на този вид документи е съобразно техните особености. Подобно на картографските 

издания, те също могат да се разделят на две групи – самостоятелно оформени единични листа/комплек-

тни и оформени тематично в сборни библиографски издания.  

И при този вид издания общозадължителните елементи за книгата, се прилагат и тук, но има и 

специфики: задължително се определя типа на изданието – репродукция, картичка, портрет, албум и т.н.  

Цитиране на печатни издания-отделен лист, репродукция.  

Васил Петлешков. Портр.[София], Септември, 1986, 50х35 с.  

Допуска се съкратено описание:  

Васил Петлешков. Портр.[София], 1986.  

Цитиране на самостоятелно графично многолистово печатно издание- постоянна из-

ложба, колекции:  

Велико Търново – ХХI век Невероятният български град [Албум]. В. Търново, Bosilkoff 2001. 80 с.  

Допуска се съкратено описание:  

Велико Търново – ХХI век Невероятният български град [Албум]. В. Търново, 2001.  

Цитиране  на  несамостоятелни  публикации-отделни репродукции, лист, 

като част от колекция   

Бесарбовски манастир . – В: Русе на старите пощенски картички. Кн. 8. Русе, 2003.  

Цитиране на електронни носители /ресурси-на локален достъп:  

Манастири и църкви [CD - ROM] .[Албум]. Кюстендил, 2001.  

Цитиране на електронни носители на отдалечен достъп  

Галерия Festa. Изложба Форми. 11.12.2006 <http://festa -galerry.com/>  

2.10. Статии от периодичния печат  

Статиите са един от най-често използваните източници на информация, тъй като техният обем зна-

чително превишава книгите по дадена тема или отрасъл. Библиографското описание на статиите се със-

тои от две основни области:  

в първата се посочват сведения за автора и заглавието на статията, - във втората – сведения за из-

точника, в който е поместена статията. Стандартният модел за описание на статия от списание и вестник 

почти съвпада, с малки изключения и съдържа следните елементи:  

Първа област:  

 сведения за автора;  

 сведения за заглавието и подзаглавните данни на статията;  

Втора област:  След знака””. // ” следват:  

 название на източника (списание или вестник);  

 годишнина на изданието - изписва се с римски цифри;  

 № на броя - както и да е посочена поредността, с думата”брой”, или „книжка” – в описани-

ето се посочва със знака „№”;  

 Дата (Отнася се само за вестниците. Месеците се изписват само с думи в следните съкра-

щения: ян., февр., март, апр., май, юни, юли, авг., септ., окт., ноем, дек.) - Страници.   
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Цитиране на статия от списание  

Радев, Йордан. Естественото осветление в сградите за индустрията. //  Детайли, 2003, № 1, с. 44-48.  

Цитиране на статия от вестник  

Национален( столичен) вестник  

Картулева, Невена. От Щутгарт до “Дипломна работа на годината”// Строител,  ІІІ,  № 47, 25 ноем. 2012, 

с. 30.  

Провинциален вестник  

 Иванов, Иван. Архитектурата на стария Пловдив. // Марица (Пловдив), Х, № 15, 1 апр. 2001, с.3, 7.  

Цитиране на електронна статия  

Все по-често се налага да цитираме статии, които ние сме ползвали в електронен вид като отделна 

статия, като статия от онлайн списание или статия от База Данни.   

При цитирането на статия или друг документ включен в База Данни ние се възползваме от мени-

джър за експортиране на данни. Той автоматично оформя цитатите. Избираме статиите, които ни инте-

ресуват, маркираме ги и използваме мениджъра за експорт на данни.  

Необходими данни за статията  

1. Автор на статията –  Ergut, Elvan  

2. Заглавие на статията – The Exhibition House in Ankara: building (up) the ‘national’ and the ‘modern’.  

3. Заглавие на списанието, вестника – Journal of Architecture 

4. Година на издаване – 2011  

5. Том, годишнина – Vol. 16   

6. Брой, книжка, номер -  Issue 2  

7. От страница до страница – p. 855-884  

8. База Данни- Academic Search Complete 

9. Дата на посещение -  23.01.2012  

Ergut, Elvan. The Exhibition House in Ankara: building (up) the ‘national’ and the ‘modern’. // Journal of 

Architecture, 2011, Vol. 16, Issue 2, p. 855-884, Academic Search Complete, 23.01.2012  

2.11. Цитиране на Интернет сайт  

Необходими данни  

1. Автор или корпоративен автор /ако става въпрос за официален сайт на институция, напр. Уни-

верситет  по архитектура, строителство и геодезия/ - Стефанова, Гергана  

2. Заглавие – Осветлението в дома  

3. Подзаглавие – [онлайн ресурс ] 4. Поредност на изданието – 1 изд.  

4. Агрегатор на базата данни  - Ka6tata.com  

5. Дата на посещение  - 24.01.2012  

Стефанова, Гергана. Осветлението в дома [Онлайн   ресурс]. 1 изд. Ка6тата.com, 24.01.2012, 

http://www.ka6tata.com/interior/ osvetitelnitela/article/887  

Университет по архитектура, строителство и геодезия [Официален сайт]. УАСГ, 24.01.2012, 

http://www.uacg.bg/ 

3.  Видове цитирания  

Цитиране в текста  

Съответните цитати (имат се предвид библиографските описания на източниците, от които се ци-

тира) се привеждат непосредствено в реда, в самото изречение или след него. Цитираният източник се 

поставя в кръгли скоби, например:  

http://www.ka6tata.com/interior/
http://www.ka6tata.com/interior/
http://www.uacg.bg/
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„В статията си „Контрапунктът на стиловете като особеност на изкуството” видният руски 

славист и старобългарист - акад. Д. С. Лихачов, подчертава, че най-прости примери за съчетаването на 

различни стилове ни дава архитектурата” (Лихачов, Д. С. Култура и съвременност, София, 1996, с. 223-

226).  

Цитиране под линия  

Цитатите се разполагат под текста най-долу, след основните редове, в очертан колонтитул.   

В статията си „Контрапунктът на стиловете като особеност на изкуството” видният руски сла-

вист и най-вещ старобългарист - акад. Д. С. Лихачов, подчертава, че най-прости примери за съчетаването 

на различни стилове ни дава архитектурата”1. (Извършва се автоматично чрез стъпката: References – Insert 

Footnote)  
1 Лихачов, Д. С. Култура и съвременност. София, 1996, с.223-226.  

Цитиране след текста  

Това е форма, при която всички описания на източниците се извеждат под формата на библиограф-

ски списък след основния текст на книгата, или на статията. В самия текст те се посочват обикновено с 

продължаващи номера: 1, 2, 3 и т.н. Списъкът носи наименованието „Цитирана литература” или „Бе-

лежки”.  

Вторият вариант се използва, когато библиографските описания се придружават с допълнителни 

текстове, които доизясняват съответното обстоятелство, или посочват биографични и творчески сведения 

за дадения автор. Например:  

1. Лихачов, Д. С. Култура и съвременност. София, 1996, с.223-226.( Акад. Лихачов е не само литературо-

вед медиевист, той има пряко отношение и към архитектурата, и към парковото изкуство. Вж в посоченото 

издание и статията „За градините и европейската култура”)  

4. Оформяне на списъците на цитираната литература 

Номерационно подреждане  

Този начин е най-разпространен, тъй като е лесно обозрим и безпроблемно се постига дори и от 

начинаещи автори, каквито са студентите. Той просто следва поредността на цитатите: 1, 2, 3 и т.н.  Ви-

наги се предпочита в статиите, които се съпътстват с не повече от 15-20, в много редки случаи повече 

източници.  

Азбучно подреждане  

Обикновено се прилага в дипломни работи и дисертационни трудове, в които се изготвя списък 

освен на цитираната литература и списък на използваната литература. А когато използваната литература 

е и цитирана в своята пълнота, списъкът е един и е желателно да е азбучно подреден. Този подход дава 

по-голяма прегледност и не позволява  описанието на един източник, който е цитиран няколко пъти, да 

се повтаря в списъка. Той дава възможност на рецензентите бързо и лесно да проследят, върху произве-

денията на кои автори е разработена съответната дипломна работа или дисертации.  

Използвана литература  

1. Ангелова – Пенкова, Ефросина. Библиографско цитиране на документи: Печатни издания, изда-

ния на некнижни материали и на електронни ресурси. Благоевград , Университетско издателство ” Нео-

фит Рилски “, 2007.  

2. БДС 17377 – 96. Библиографско цитиране. Т 62л София, 1996.  

3. БДС 15419- 82. Библиографско описание на книга. 56 с.   

  

  

  


	Наръчник на дипломанта в УАСГ v3.pdf
	1. Административна процедура за допускане до защита
	1.1. Кой има право да получи дипломно задание?
	1.2. Разпределяне на студентите по катедри и избор на ръководител
	1.3. Уточняване на тема и изготвяне на задание
	1.4. Предаване на дипломната работа и получаване на рецензия
	1.5. Явяване на защита

	2. Разработване на дипломна работа – общи въпроси
	2.1. Взаимоотношения с дипломния ръководител:
	2.1.1. Какво трябва да очаквате от своя дипломен ръководител?
	2.1.2. Най-често срещани грешки:

	2.2. Избор на тема на дипломната работа

	3. Структура на дипломната работа
	3.1. Заглавна страница и съдържание
	3.2. Въведение / Увод
	3.3. Основна част 3 до 6 глави
	3.4 Заключение
	3.5. Списъци
	3.6. Приложения

	4. Литературен преглед и цитиране
	4.1. Литературен преглед
	Основни правила при предаване на чужд текст:
	Какво трябва да съдържа литературната справка:
	Често срещани грешки в литературната справка:

	4.2. Как се оформят цитатите?
	Често задавани въпроси от дипломантите:


	5. Език и стил на дипломната работа
	5.1. Общи бележки
	5.2. Стил на писане
	5.3. Изписване на мерки и теглилки

	6. Оформление на дипломната работа
	6.1. Форматиране на страницата
	6.1.1. Шрифтове
	6.1.2. Параграфи
	6.1.3. Оформяне на заглавия, точки и подточки

	6.2. Оформяне на таблици, фигури, формули
	6.2.1. Таблици
	6.2.2. Фигури
	6.2.3. Формули

	6.3. Печат и подвързване

	7. Изработване на чертежи и приложения
	Избор на формата на чертежите
	Задължителни реквизити на чертежите:
	Как се предават чертежите?

	8. Презентация на дипломната работа
	8.1. Какво трябва да съдържа презентацията
	8.2. Какво не трябва да съдържа презентацията:
	8.3. Някои основни правила при създаване на презентации:

	9. Подготовка за защита на дипломната работа
	9.1. Изработване на плакат
	9.2. Подготовка на изложението пред изпитната комисия
	9.3. Облекло

	10. Протичане на защитата
	10.1. Как се изнася презентация?
	10.2. Отговор на забележките в рецензията
	10.3. Отговори на въпросите на членовете на изпитната комисия

	11. Оценяване на дипломната работа и на защитата
	11.1. Критерии за оценяване
	11.2. Как се формират оценките?
	11.3. Какво се случва при неуспешна защита?

	Използвана литература
	Списък на приложенията

	Приложение № 1 Образци на заявления.pdf
	Приложение № 2 Бланка за заглавна страница.pdf
	Приложение № 3 Правила за правопис.pdf
	1. Пунктуационни правила
	1.1. Точка
	1.2. Запетая
	Употреба на запетаи в простото изречение
	Предложни изрази
	Употреба на запетаи в сложното изречение
	Употреба на запетаи в сложно съчинено изречение
	Употреба на запетаи в сложно съставно изречение


	1.3. Точка и запетая
	1.4. Двоеточие
	1.5. Скоби
	1.6. Квадратни скоби
	1.7. Кавички
	1.8. Тире
	1.9. Многоточие
	1.10. Наклонена черта
	1.11. Дефис

	2. Главни букви
	2.1. Синтактична употреба на главни букви
	2.2. Морфологична употреба на главни букви
	2.3. Стилистична употреба на главни букви
	2.4. Графична употреба на главни букви

	3. Слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи
	3.1. Слято писане
	3.2. Полуслято писане
	3.3. Разделно писане
	3.4 Особени случаи

	4. Абревиатури и съкращения
	4.1. Абревиатури
	4.2. Съкращения

	5. Правописни особености при някои категории думи и форми
	5.1. Членуване
	Членуване на имената от мъжки род
	Членуване на имената от женски род
	Членуване на две и повече определения към едно съществително
	Членуване на едно определение при две съществителни

	5.2. Бройна форма на съществителните имена от мъжки род
	5.3. Мъжколична форма на числителните бройни имена
	5.4. Число на съществителните
	5.5. Предлози
	Удвояване на предлозите в и с

	5.6. Съгласуване
	Съгласуване на формите на прилагателни и причастия в изразите за учтивост

	5.7. Надреден знак с вид на ударение

	6. Допълнителна литература

	Приложение № 4 Как да цитираме.pdf
	1. Що е  библиографско  цитиране ?
	1.1. Необходимо ли е цитирането на използваната литература ?
	1.2. При подготовката на какви писмени работи е необходимо ?
	1.3. Какви са изискванията при изготвянето на библиография ?

	2. Библиографско  цитиране според  българския стандарт
	2.1. Книги
	Книги с един автор
	Книги с двама или трима автори

	2.2. Сборници и енциклопедии:
	2.3. Официални и служебни издания
	2.4. Стандарти:

	2.5. Електронни книги
	Електронни книги на локален достъп ( дискети, компакдискове, видеокасети и др.)
	Електронна книга на отдалечен достъп

	2.6. Глави или части от книги и сборници
	2.7. Дипломни работи и дисертации
	2.8. Картографски издания
	Публикации  на самостоятелни листове
	Картографски издания – триизмерни пособия
	Несамостоятелни картографски издания.
	Електронни издания на носители с локален достъп.
	Електронни издания с отдалечен достъп

	2.9. Графически издания
	Цитиране на печатни издания-отделен лист, репродукция.
	Цитиране на самостоятелно графично многолистово печатно издание- постоянна изложба, колекции:
	Цитиране  на  несамостоятелни  публикации-отделни репродукции, лист, като част от колекция
	Цитиране на електронни носители /ресурси-на локален достъп:
	Цитиране на електронни носители на отдалечен достъп

	2.10. Статии от периодичния печат
	Първа област:
	Цитиране на статия от списание
	Цитиране на статия от вестник
	Национален( столичен) вестник
	Провинциален вестник

	Цитиране на електронна статия
	Необходими данни за статията


	2.11. Цитиране на Интернет сайт
	Необходими данни


	3.  Видове цитирания
	Цитиране в текста
	Цитиране под линия
	Цитиране след текста

	4. Оформяне на списъците на цитираната литература
	Номерационно подреждане
	Азбучно подреждане

	Използвана литература


