
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ТАБЛИЦИ, 

ФИГУРИ, ГРАФИКИ….) В ГОДИШНИК НА ИУ-ВАРНА 

 

Включване на таблици 

Размерът на включените таблици не трябва да е по-голям от формат А4. 

Номерацията на таблиците в текста е последователна. Наименованието на 

таблицата се разполага непосредствено над самата таблица, центрирано. Над 

наименованието, подравнен отдясно, се изписва номерът на таблицата. 

Източникът на данните се посочва при позоваването на таблицата в текста и 

под таблицата. 

Пример 20. Примерното посочване в текста на студията може да бъде: 

... Данните са посочени в табл. 1 (Cushman, 2015).... 

Таблица 1 

Размер на съществуващи офис площи  

в някои европейски столици 

(в хил. кв. м) 

Градове 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152 

Братислава  1007  1161  1300  1367  1450  1508  1475  1538  1550  

Будапеща  2351  н. д.  н. д.  3080  3159  3196  3172  3238  3250  

Букурещ  890  1066  1486  1626  1763  1874  1992  2111  2156  

Варшава  2708  2979  3248  3436  3597  3859  4113  4392  4521  

Прага  2182  2511  2691  2698  2800  2882  2960  3036  3135  

София  673  884  1026  1314  1478  1618  1653  1691  1722  

Източник: (Cushman, 2015, p. 183) 

Пълното наименование на източника се посочва в библиографията. 

Ако таблицата съдържа данни, получени от автора, под нея се посочва: 

Източник: Собствено проучване. 

 

  



Включване на фигури 

Размерът на фигурите не трябва да е по-голям от формат А4. Номерацията 

на фигурите е последователна в текста на материала. Не се допуска 

използването на цветни фигури, диаграми и снимки. Графичните изображения 

(с изключение на фотографските снимки) трябва да бъдат редактируеми. 

Фигурите се номерират отдолу центрирано. До номера на фигурата се 

изписва наименованието.  

Източникът на данните се посочва при позоваването на фигурата в текста 

и под фигурата. 

Пример 21. Примерното посочване в текста на студията може да бъде: 

... Както е показано на фиг. 1 (Wakefield, 2015).... 

 

Фигура 1 Пример за фигура 

Източник: (Wakefield, 2015)  

Пълното наименование на източника се посочва в библиографията. 

Ако фигурата е разработена от автора, източник не се посочва. 

 

Включване на формули 

Включените в текста формули се изписват с Microsoft Equation 3.0. 

Номерират се вдясно. 
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