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Инструкция за авторите на статии в сборник 
„Научни трудове“ на ПУ „П. Хилендарски“ 

 
 
1. ДОКУМЕНТ 
Формат: DOC, RTF. 
Размер на страницата: А4 (210 х 297 mm). 
Отстъпи: Top: 2.5 cm; Bottom: 2 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm; Header: 1.5 cm; Footer: 1.5 cm 
Заглавието да започва на 6.5 cm от горния край на първата страница. 
 
2. ТЕКСТ 
Заглавие: Times New Roman, 16 pt, Bold, ГЛАВНИ БУКВИ, подравняване – в центъра (Center), 
междуредово разстояние – Single. 
Автор: Times New Roman, 16 pt, Bold, Italic, Редовни букви, подравняване – в центъра (Center), 
междуредово разстояние – Single. 
Адрес: Times New Roman, 15 pt, Bold, Italic, Редовни букви, подравняване – в центъра (Center), 
междуредово разстояние – Single. 
Подзаглавия: Times New Roman, 14 pt, Bold, ГЛАВНИ БУКВИ, подравняване – в ляво (Left), 
първа линия – 1 cm, междуредово разстояние – Single. 
Абстракт: Times New Roman, 14 pt, първа линия – 1 cm, междуредово разстояние – Single. 
Ключови думи: Times New Roman, 14 pt, Italic, подравняване – двустранно (Justify), първа 
линия – 1 cm, междуредово разстояние – Single, брой ключови думи 3-5 
Основен текст: Times New Roman, 14 pt, първа линия – 1 cm, междуредово разстояние – Single. 
Не използвайте програми за сричкопренасяне или ръчни преноси. Когато се налага да се 
вмъкнат специални символи, използвайте само шрифтовете Symbol, Wingdings и ZapfDingbats. 
 
Поставете по един празен ред на следните места в текста: след заглавието; преди всяко 
подзаглавие; преди всяка таблица или фигура; след обяснителния текст към всяка таблица или 
фигура. 
 
3. ТАБЛИЦИ 
Таблиците трябва да бъдат поставени на предпочитано от автора място в текста. Текста в 
таблиците трябва да е със следните параметри: Times New Roman, минимум 11 pt.  
Обяснителният текст към таблиците да бъде форматиран по следния начин: 
Таблица #. - Times New Roman, 13 pt, Bold, Редовни букви, подравняване – в центъра (Center). 
Текст към таблицата - Times New Roman, 13 pt, Italic, Редовни букви, подравняване – в 
центъра (Center). 
Пример: 

Таблица 1. Характеристики на контролен и гликиран серумен албумин. 
 

4. ГРАФИКИ 
Графиките трябва да бъдат поставени на предпочитано от автора място в текста. 
Препоръчително е графиките да бъдат изработени с MS Excel. Буквените означения по 
графиките да бъдат с размер на шрифта минимум 11 pt. 
Обяснителният текст към графиките да бъде форматиран по следния начин: 
Фигура #. - Times New Roman, 13 pt, Bold, Редовни букви, подравняване – в центъра (Center). 
Текст към графиката - Times New Roman, 13 pt, Italic, Редовни букви, подравняване – в 
центъра (Center). 
Пример: 

Фигура 1. Концентрации на протеин-свързани метални йони (ppm). 
 



 
5. ИЛЮСТРАЦИИ 
Илюстрациите трябва да бъдат поставени на предпочитано от автора място в текста. Приемат се 
илюстрации, отговарящи на следните условия: формат на файла TIFF, JPG, BMP (за растерни 
изображения) и EPS, CDR, WMF, EMF (за векторни изображения); разделителна способност 
минимум 250 dpi (точки на инч); цветови модел - черно-бели (1 бит/пиксел) или Grayscale (8 
бита/пиксел). Ако се налагат буквени означения по илюстрациите, те трябва да бъдат с размер 
на шрифта минимум 11 pt. 
Обяснителният текст към илюстрациите да бъде форматиран по следния начин: 
Фигура #. - Times New Roman, 13 pt, Bold, Редовни букви, подравняване – в центъра (Center). 
Текст към илюстрацията - Times New Roman, 13 pt, Italic, Редовни букви, подравняване – в 
центъра (Center). 
Пример: 

Фигура 2. Преходни състояния на тавтомерните превръщания. 
 

6. ФОРМУЛИ 
Формулите да бъдат поставени на предпочитано от автора място в текста. Когато формулата е 
на самостоятелен ред, тя трябва да бъде подравнена вляво, а вдясно от нея да се постави номер 
в обикновени скоби. Поставете по една табулация преди и след формулата. 
Пример: 
TAB   TAB    (1) 2/80632,9 smg =
TAB   TAB    (2) 2mcE =
 
Направете следните настройки в Microsoft Equation: 
 

Вид на шрифта (меню Style/Define) Размер на шрифта (меню Size/Define) 

 
 
Обърнете внимание! Технологията на изработка на сборника „Научни трудове“ изисква 
оригиналният документ (с размер А4) да бъде намален с 30% (до размер А5). Поради тази 
причина не използвайте прекалено дребни графики и илюстрации или означения по тях! 
 
В края на файла приложете следната информация за колонцифри на статията: 
За лява страница – имена на авторите (до 40 символа, вкл. интервалите); 
За дясна страница – описание на статията (до 50 символа, вкл. интервалите). 
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	Заглавието да започва на 6.5 cm от горния край на първата страница. 

