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Предлаганите трудове трябва да бъдат написани кратко, таблиците и фигурите 
да са сведени до подходящ минимум. Описание на методиката се допуска, само когато 
е оригинална. В противен случай се посочва литературата, където е описана. Не е же-
лателно един и същ фактически материал да се представя едновременно в таблици и в 
диаграми. По принцип не се разрешава поместването на публикувани вече фигури. 
Ако по изключение това се наложи, трябва да се укаже източникът в текста или под 
фигурата. 

Изложението на материала трябва да е систематизирано и при необходимост да 
се поставят подзаглавия. 

Статията трябва да е написана така, че да не остава съмнение у читателя кое е 
ново, кое е оригинална мисъл на автора и кое е взето от другаде. Авторът е длъжен да 
цитира по недвусмислен начин всеки ползван публикуван или непубликуван, писмен 
или устен източник. 

Статията може да бъде на български или чужд език (английски, френски, нем-
ски, руски и др.) и трябва да бъде безупречна в езиково отношение. 

Тя трябва да бъде набрана, като се спазва Инструкцията за подготовка на мате-
риали, издавани в печатната база на УАСГ (адрес в Интернет: www.uacg.bg). 

Статията и придружаващите я материали (диск, данни за авторите) се поставят в 
папка с джобове или плик, така че да не се изгуби някой лист. 

На корицата на папката (плика) авторът вписва научната област, към която 
спада статията. Избира се най-близката от тук изброените: 

Математика Организация и икономика на строителството 
Физика Фотограметрия и картография 
Механика Технология и механизация на строителството 
Обществени науки Пътища 
История и теория на архитектурата Железници 
Водостопански и енергийно-стопански 
изследвания 

Хидравлика и хидрология 

Жилищни и обществени сгради Хидротехнически съоръжения 
Промишлени и аграрни сгради Хидромелиорации 
Градоустройство Водоснабдяване и канализация 
Строителни материали и изолации Пречистване на водите 
Строителна механика Геодезия и геоинформатика 
Строителни конструкции Висша геодезия 
Геотехника Земеустройство 
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Написват се заглавието на статията и имената на авторите. 
На отделен лист се прави опис на съдържанието на папката. Тя съдържа 

следното: 
1. Текст на хартия на статията, включващ таблиците, фигурите и резюметата. 
2. Диск с набраната статия. 
3. Данни за авторите. 

НАБОР НА СТАТИЯТА 

Първата страница започва с антетка на три езика (български, френски и англий-
ски), която съдържа името на Годишника, номера на тома, номера на свитъка, годи-
ните на събиране на статиите. Тази антетка може да се набере впоследствие в 
Университетския изчислителен комплекс на УАСГ, поради което авторът в такъв 
случай остава 6 празни реда. 

Следват заглавие на статията, имена на авторите, ключови думи, научна област 
или специалност, резюмета, основен текст на самата статия и литература, както е по-
дробно обяснено в Инструкцията за подготовка на материали, издавани в печатната 
база на УАСГ (www.uacg.bg). 

От имената на авторите е прието да се пишат само инициалите на собствените 
имена и пълното фамилно име, но е възможно и другояче, ако пожелае авторът. 
Данните за всеки автор: 

– научно звание, научна степен, титли, 

– трите имена, 

– служебен адрес (катедра, институция), улица №, тел. 

се написват в долния край на първата страница като бележка под линия, не в края на 
статията. 

След имената, преди резюметата, се набира: 

Ключови думи (болд): избират се няколко, най-характерни за статията понятия; 
набират се курсив (italic). 

Научна област или специалност (bold): съгл. заповед № 114-111 на ВАК (вж. 
приложението); набира се курсив (italic). 

Ако статията е на български или английски език, резюметата са две – на същите 
езици (РЕЗЮМЕ, ABSTRACT). Когато статията е на друг европейски език, се дава ре-
зюме и на него (RESUME, ZUSAMMENFASSUNG, РЕЗЮМЕ и т.н.), т.е. резюметата 
стават три. 

В самото резюме се съобщават в ясна и сбита форма основните резултати от из-
следването, без да се дава оценка на труда. От резюмето трябва да може да се разбере 
същността на съдържанието на статията и основните изводи. (В чужбина се чете най-
често само то!). Резюмето трябва да е на лаконичен, ясен език в трето лице или безлич-
на форма. Трябва да се избягват сложни съставни изрази с вметнати изречения. При-
стъпва се направо към излагане същността на въпроса без встъпителни и уводни думи, 
като: “В тази своя статия авторът разглежда един въпрос, свъзан с......” и др.п. Не се 
повтарят неща от заглавието и библиографските данни. Когато е необходимо да бъдат 
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дадени формули, те се набират както в текста или се посочва само номерът им. Обемът 
на резюмето се определя от характера на труда и е желателно да бъде от 1000 до 2000 
авторски знака; при необходимост може и повече. 

В началото на статията (след ключови думи и научна област или специал-
ност) остава само резюмето на езика, на който е написана статията. Другото (другите) 
резюме(та) (едно, респ. две, когато статията не е на български или английски) на езика 
(езиците), на който (които) не е написана (написани), се помества(т) в края на ста-
тията след литературата. На всяко резюме заглавието на статията е с главни букви, 
болд, 12 точки размер на буквите, центрирано и под него – името (имената) на автора 
(авторите) с латински букви, така както е (са) написано(и) в личната карта, главни 
букви, болд, 11 точки размер на буквите, центрирано (и). 

Основният текст започва след резюмето на езика, на който е написана статията. 
Не се позволява писането на забележки вътре в текста, а само под линия. Мястото на 
забележката се означава след съответната дума с повдигната (като степенен показател) 
арабска цифра, като на всяка нова страница се започва с 1. Същата повдигната арабска 
цифра се поставя и пред съответната забележка под линия. 

Представените таблиците не трябва да са много големи. Таблици, които не 
могат да се съберат на една страница, затрудняват отпечатването и трябва да се 
избягват. По-добре на мястото на една свръхголяма таблица да се поставят няколко по-
малки, макар и с някои повторения. Текстът в антетките започва с главни букви без 
точка накрая. Съкращения в антетките не са желателни. Ако са в същото поле на 
антетката, мерните единици се отделят със запетая от величината, за която се отнасят 
и не се ограждат в средни скоби. 

Фигурите и таблиците трябва да са добре обвързани с текста. Поради това, че 
предварително не се знае точното място, на което ще попадне печатната таблица (фи-
гура), винаги трябва в текста да се споменава номерът на съответната таблица (фигу-
ра), а не например “вижда се от следната таблица (фигура)”. 

Формулите и буквените символи в текста се набират точно, като ясно и безспор-
но личат индексите (под реда), степенните показатели (над реда) и др. Знакът за умно-
жение е точка. Десетичната точка се бележи със запетая. Латинските и гръцки букви 
трябва да се набират така, че да не допускат недоразумения. Напр.: малка латинска 
буква k се различава от българско к , гръцката буква ν (ни) трябва да се различава от 
латинската v (ве); гръцката ω (омега) – от латинската w (дубъл-ве); малката латинска 
буква b не бива да се означава с българската в; латинско малко m не може да се пише 
м; латинско главно D не може да се пише Д. Курсивират се (Italic) латинските и бъл-
гарските букви. Не се курсивират гръцките букви и някои общоприети съкращения на 
тригонометрични и хиперболични функции, аркус, лимес, логаритъм, диференциал, 
градиент, химически елементи и др. подобни. Препинателните знаци се поставят 
съгласно граматическите изисквания (точка, запетая, точка и запетая и т.н.) непосред-
ствено след формулите. 

Използват се мерни единици на международната система SI – само латински оз-
начения – съгласно БДС 3952-766. Мерните единици не се курсивират. Когато може да 
се породи двусмислие между производна единица и кратна единица, то се избягва чрез 
поставяне на точка за умножение, например: m.N (метър-нютон) за разлика от mN (ми-
линютон). Буквените означения трябва да са съгласно БДС 15322-81 “Нормативно-тех-
ническа документация в строителството – Буквени означения”. 
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Литературните източници в текста се посочват в прави [средни] скоби с номера, 
под който е подреден източникът в посочената от автора литература. Желателно е да 
се посочва и страницата, напр. [3, стр. 21-23]. 

В литературата се посочва само необходимата – действително ползвана при 
научното изследване и цитирана в текста. Всеки източник се пише на нов ред, а пред 
него се слага пореден номер. Подреждат се по възможност по азбучен ред първо тези 
на кирилица и после латинските. Всеки източник трябва да е описан изчерпателно и 
точно: автори, пълно заглавие, място на издаването, издателство, година. Започва се с 
фамилното име на автора, като след запетая се написват първата буква на собственото 
му име с точка (на руските автори – два инициала). Когато авторите са повече от един, 
имената им се разделят със запетайки, като на втория и всеки следващ автор инициа-
лите се записват пред фамилното име. Имената на авторите се курсивират. От загла-
вието се отделят с точка. След заглавието също се поставя точка. Градовете на место-
издаването се написват с изключение на София, която може да се пише съкратено: С. 
Издателството не се поставя в кавички. Изпускат се съкращенията: изд., сб., сп., в., г. 
При периодични издания заглавието на статията се отделя от наименованието на съот-
ветното издание (списание, сборник, годишник) с точка и тире. За списанията номерът 
на книжката се поставя преди годината. На края на библиографското описание се по-
ставя точка. 

След списъка на литературата се набира: 
Постъпила: ..................... 20 ... г. (При приемане на статията редакторът попълва 

месеца и годината). 
Приложение: Извадки от класификацията на научните области и специалности. 

Приложение 

ИЗВАДКИ 
от класификация на научните области и специалности 

съгласно заповед № 114 - 111 от 5.15,1990 на ВАК 
(Д.В. бр. 34 от 27.04.1990 г.) 

01.01.01 Математическа логика 
01.01.02 Алгебра и теория на числата 
01.01.04 Математически анализ 
01.01.05 Диференциални уравнения 
01.01.06 Геометрия и топология 
01.01.09 Изчислителна математика 
01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика 
01.01.11 Изследване на операциите 
01.01.12 Информатика 
01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката 

01.02.00 Механика 
01.02.01 Теоретична механика 
01.02.02 Приложна механика 
01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите 
01.02.04 Механика на деформируемото твърдо тяло 
01.02.05 Механика на флуидите 
01.02.06 Земна и скална механика 
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01.03.00 Физика 

01.07.00 Геология 
01.07.05 Минералогия и кристалография 
01.07.09 Хидрогеология 
01.07.12 Инженерна геология 
01.08.06 Хидрология 

02.01.37 Пътни и строителни машини 
02.15.01 Технология и механизация на строителното производство 
02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство 
02.15.04 Строителни конструкции 
02.15.05 Строителни материали и изделия и технология на производството им 
02.15.07 Хидротехническо строителство 
02.15.08 Водоснабдяване и канализация 
02.15.11 Проектиране, строителство и поддържане на 
 железни пътища и съоръжения 
02.15.12 Проектиране, строителство и поддържане на улици и 
 на автомобилни пътища и съоръжения 
02.15.14 Проектиране и строителство на летища 
02.15.15  Хидромелиоративно строителство 
02.15.17 Речно и морско строителство 
02.15.20 Инженерна хидрогеология, хидравлика и водно стопанство 

02.16.01 Обща, висша и приложна геодезия 
02.16.03 Картография 
02.16.05 Фотограметрия и дистанционни методи 
02.16.07 Земеустройство 

02.17.01 Теория и история на архитектурата 
02.17.02 Опазване, реставрация и адаптация на паметниците 
 на архитектурата 
02.17.03 Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и 
 архитектурен дизайн 
02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли 
02.17.09 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство 
02.17.14 Типизация, индустриализация, каталогизация в ахитектурата 
 и строителството 
02.21.06 Автоматизация на инженерния труд и системи 
 за автоматизирано проектиране 
02.22.00 Екология и опазване на околната среда 
02.22.02 Технология за пречистване на водите 

05.01.00 Философия 
05.02.00 Икономика, организация и управление 
05.04.00 Филология 
05.05.00 Право 
05.07.03 Методика на обучението 
Забележка: Ако в горната извадка няма най-подходяща специалност, се взема друга от същата класифи- 
 кация (ДВ бр. 34/1990 г.). 
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ИНСТРУКЦИЯ 
за подготовка на материали, издавани в печатната база на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия 

Материалът се предава от автора в напълно готов за отпечатване вид. 

1. НАБИРАНЕ НА ТЕКСТА 

Преди да започне набирането на текста, се отваря нов празен документ, при-
крепен към файла с маски INSTRUCTION.DOT. За целта от менюто File се избира ко-
мандата New (не бутон New). В отворения диалогов прозорец се избира файлът с 
маски (Template) INSTRUCTION.DOT и се натиска бутонът OK. Набира се текстът на 
материала, като се спазват правилата за форматиране, отбелязани по-долу. 

Ако материалът вече е набран, се отваря заедно с него и нов празен документ, 
както е описано по-горе. Маркира се текстът във вашия документ (но не чрез 
трикратно щракване в полето) и се копира в новия. 

Материалът трябва да включва резюмета, таблици, фигури и литература. 
Разпечатан е по възможност на лазерен принтер в 1 екземпляр и е записан на дискета 
като файл на МS WORD 97 или по-висока версия. 

2. ОБЩИ ФОРМАТИРАЩИ ПАРАМЕТРИ 

При оформяне на страницата с формат А4 (210×297) белите полета имат 
следните размери: вляво на текста – 39 mm, вдясно – 39 mm, горно – 46 mm и долно – 
50 mm. По този начин наборното поле добива размер 132×201 mm. 

Номерът на страницата се изписва долу вдясно на разстояние 42 mm от долния 
край на листа. 

3. ЗАГЛАВНА ЧАСТ 

Първата страница започва с 6 празни реда или със съответната антетка. Следва 
заглавието на материала, което трябва да бъде центрирано в наборното поле, с размер 
на буквите 12 точки, главни, получерни. За целта се прилага маска TITLE. 

След него на следващ ред се написват имената на авторите (само инициали и 
фамилно име) – без длъжност, с размер на буквите 11 точки, главни, болд. За целта се 
прилага маска NAME. В долния край на страницата като бележка под линия (Footnote) 
се написват имената и фамилиите на авторите, научно звание, научната степен, 
служебният им адрес. Този текст автоматично се форматира с маска Footnote Text. 

На следващ ред се написват ключовите думи, като на абзаца се прилага маска 
Key Words. 
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4. ЗАГЛАВИЯ И ПОДЗАГЛАВИЯ 

Заглавията на частите са с шрифт с размер 12 точки, редовни букви, болд. Те 
трябва да са подравнени отляво, с отстъп 10 mm. Номерират се с арабски числа. За 
целта се прилага маска Heading 1. 

Подзаглавията са с шрифт с размер 11 точки, редовни букви, болд. Те трябва да 
са подравнени отляво, с отстъп 10 mm. Номерират се с арабски числа. За целта се 
прилага маска Heading 2. 

Подподзаглавията са с шрифт с размер 10 точки, редовни букви, болд. Те трябва 
да са подравнени отляво, с отстъп 10 mm. Номерират се с арабски числа. За целта се 
прилага маска Heading 3. 

5. ОСНОВЕН ТЕКСТ 

Основният текст е с размер 10 точки при шрифт Тimes New Roman. Абзаците 
са подравнени от двете страни (Justified), с единично междуредие (Single Space) и с 
отстъп на първия ред 10 mm. Върху тях се прилага маска Normal. 

Не е желателно да се пренасят думите. 

6. ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ 

Таблиците се оформят от автора. За заглавията на таблиците се използва маска 
Table-Title, а за номерирането им – маска Table-Number. 

Фигурите се въвеждат като графични обекти (Pictures). Размерът на фигурите 
не трябва да надвишава 130×200 mm. За оформяне на текста под фигурите се използва 
маската Fig, а ако има подточки към този текст – маска Fig-1. На диска със статията 
авторите трябва да запишат и графичните файлове на фигурите, а на етикета върху 
диска техния графичен редактор. 

За въвеждане на формули се използват програмните продукти Маth Type или 
Еquation Editor (вграден в МS Word). Номерата на формулите се написват в малки 
скоби в дясната част на страницата. 

7. ЛИТЕРАТУРА 

Списъкът на използваната литература се прилага по реда на цитиране в края на 
материала. За заглавието на раздела се използва маска LITERATURE. 

Номерацията на литературните източници е с арабски цифри. Върху абзаците се 
прилага маска Body Text (Normal). Размерът на шрифта e 10 точки, абзаците са 
подравнени от двете страни с отстъп на първия ред – 10 mm. 

1. Попов, М., Л. Панайотов. Хидро- и газодинамика. С., Техника, 1980. 

8. РЕЗЮМЕ 

За заглавието на раздела се използва маска Аbstract. 
Съдържанието на резюмето се набира с форматиращи параметри на основен 

текст (т. 5). 
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Основни форматиращи параметри на елементите на текста 

Параметри на шрифта Параметри на абзаца 
Елемент Маска 

Font Size Style Други Alignment Indantation Spacing Tabs 

Заглавие Title TNR 12 Bold All caps Centered  B24, A18  

Автори Name TNR 11 Bold  Centered  A18  

Кл. думи Key Words TNR 10 Italic  Justified FL1 B6, A6  

Точки Heading 1 TNR 12 Bold All caps Left L1 B18, A12  

Подточки Heading 2 TNR 11 Bold All caps Left L1 B12, A6  

Подподтточки Heading 3 TNR 10 Bold All caps Left L1 B6  

Основен текст Body Text 
(Normal) TNR 10   Justified FL1   

Табл. -номер Table-
Number TNR 10 Bold  Centered  B6, A6  

Табл. -заглавие Table-Title TNR 10 Bold  Right  A6  

Фиг. -текст Fig. TNR 9 Bold  Centered  B6, A6  

Уравнения Equation TNR 10   Left  B6, A6 L2.5, R13 

Литер. -загл. Literature TNR 10 Bold  Centered  B18, A12  

Резюме Abstract TNR 10 Bold  Centered  B12, A18  

Легенда: 

Font  – TNR – Times New Roman 
Size  – 12 – 12 Points 
Identation  – L1 – Left 1 cm, FL1 – First Line 1 cm 
Spacing  – B24, A18 – Before 24 Points, After 18 Points 
Tabs  – L1.5, R13 – Left Tab 2,5 cm, Right Tab 13 cm 

* 
*     * 

Препоръки за авторите на статии за свитък 
"Математика и механика" 

Авторите на статии за свитъка "Математика и механика" се насърчават да 
използват системата ТЕХ и нейните производни. При това следва да се спазват упоме-
натите по-горе размери на печатното поле, последователност от различните части на 
статията, начин на цитиране и т.н. 

Фигурите, създадени във външна среда, трябва да са във формат  .eps. 
Заедно с хартиения носител, авторите представят на редколегията електронните 

файлове на статията във формат  .tex (включително файловете  .bib или  .bbl, ако има 
такива) и  .pdf. Указва се също коя точно версия на системата е използвана. 
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УКАЗАНИЯ 
за редакторите и рецензентите на Годишника на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия 

Редакторите се съобразяват с Правилника за издаването на Годишника, Изис-
кванията към авторите на статиите, Инструкцията за подготовка на материалите, изда-
вани в печатната база на УАСГ и настоящите Указания. 

1. ПРИЕМАНЕ НА РЪКОПИСА 

Авторът предава лично ръкописа на отговорния редактор. Последният проверя-
ва дали са спазени всички изисквания към ръкописа и, само в такъв случай приема 
труда. Редакторът вписва месеца и годината на приемане.  

Временно дискетата остава у автора. 

2. РЕЦЕНЗИРАНЕ 

Отговорният редактор определя компетентен рецензент за предлагания труд. 
Ако е необходимо, той се съветва с главния редактор и останалите членове на редак-
ционната колегия. 

Рецензията трябва да е кратка, с обща оценка на труда и конкретни бележки. Ре-
цензентът е длъжен да изтъкне новото и приноса, ако има такъв, да посочи мотивите за 
отпечатване на труда. Необосновани и незадълбочени рецензии не се приемат. 

3. РЕДАКТИРАНЕ 

След внимателен прочит на труда отговорният редактор преценява: може ли съ-
държанието да бъде изложено по друг, по-ефективен начин, дали са взети под внима-
ние бележките и препоръките на рецензента. Редакторът може да направи целесъоб-
разни предложения за преработването на статията. Едновременно с това на автора 
трябва да бъде оставена свобода да защити своите разбирания и да запази своя начин 
на изразяване. Редакторът трябва да изправи и фактически грешки, ако констатира та-
кива, пропуснати от автора и рецензента. 

При несъгласие между автора и отговорния редактор, до което е желателно да 
не се стига, спорът се отнася до главния редактор, който може да сезира останалите 
членове на редколегията. 

Желателно е представените на чужд език да имат и български превод. Тези 
статии могат да бъдат редактирани и от друг член на редколегията, а езиково – от 
съответния преводач. 

Много внимателно се редактира българското резюме. То трябва да отразява 
основните положения и изводи на статията. Резюмето може да бъде и по-обширно, ако 
не е възможно същественото да се каже в 10–20 реда. 

Редакторът предава редактираната по същество статия на езиковия редактор, а 
резюметата – на преводачите. След езиковата редакция на статията и резюметата, удо-
стоверени с подписи на езиковия редактор и съответните преводачи, редакторът връща 
статията на автора. Той има последен думата по нанесените поправки. Не е желателно 
на този етап, той да внася изменения. 

В готов вид авторът предава касетата с един отпечатък на редактора. 
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4. СЪСТАВЯНЕ НА СВИТЪЦИТЕ 

Редакторите съставят свитъците на Годишника. Окончателният брой и назва-
нията на свитъците се определя на пленарно заседание на редколегията. Стремежът е 
свитъците да бъдат колкото се може по-тясно специализирани. От друга страна, за да 
се ускори издаването на Годишника, при липса на достатъчен материал, сродни науч-
ни области се събират в един свитък, като по възможност се спазва традицията на из-
даваните в минали години свитъци. Минималният обем на един свитък е 6 издателски 
коли. 

Всеки отговорен редактор съставя съответния свитък (свитъци) въз основа на 
набраните у него статии. Всеки свитък започва с титулна страница и състав на редак-
ционната колегия. Следват съдържания на български и английски език Желателно е 
статиите да бъдат групирани по сродни области със съответни подзаглавия пред всяка 
група статии. Статиите се номерират последователно. След номера следва авторът и 
заглавието на статията. Имената на авторите се набират курсив (италик). Обичайно е 
да се пишат само инициалите на съответните имена и пълните фамилни имена, но мо-
же и другояче, ако желае авторът. Английското съдържание е превод на българското. 
Желателно е авторът с латински букви да се пише така, както е записан в личната си 
карта. 

В УИК се набират титулната страница, втората страница със състава на редак-
ционната колегия и съдържанията. Следват статиите по реда на съдържанието с поред-
на номерация на страниците. В антетката на всяка статия на три езика (български, 
френски и английски) се нанася номерът на тома, номерът на свитъка и годините, през 
които е съставен. Всяка статия започва на нечетна страница, и, ако последната ù стра-
ница е нечетна, се оставя празна. Набраният свитък се помества на диск или дискета. 

В УИК се изготвя и корицата на сътветния свитък. 

5. КОРИГИРАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ 

След комплектоване на свитъка в УИК, отговорният редактор, след преглед, 
предава получения отпечатък на езиковия редактор, който изпълнява ролята на корек-
тор. Коректорски преглед извършва и авторът, особено що се отнася до формули, таб-
лици и фигури. 

Отговорният редактор, след като се увери, че коректурите са направени качест-
вено и няма неизяснени положения, предава отпечатъка отново в УИК. Там, след като 
се нанесат съответните коректури, правят нов отпечатък. Той се предава в печатницата 
за отпечатване. 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТПЕЧАТЪК 

По искане на автора, при необходимост (напр. участие в конкурс) се прави 
предварителен отпечатък. 

След като отговорният редактор провери дали корекциите са правилно отразени 
в отпечатъка и евентуалното им изправяне, УИК отпечатва окончателния предвари-
телен отпечатък. В антетката на всяка статия се вписва номерът на тома на Годишника 
(с римски цифри) и годината. Отговорният редактор предава отпечатъка на автора, 
който прави желания от него брой ксерокопия. 
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