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I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ

1. Заглавна страница.
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2. Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увода, всички части,
параграфи и подпараграфи на изложението, заключение, списък с използваната
литература и приложения със съответните страници, на които започват.

Номерацията на страниците започва от увода.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТИРАНЕТО НА
ТЕКСТА НА РЕФЕРАТА

Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm). Минимален
обем – 3 страници, максимален - 9/10 страници
При форматирането на текста се спазват следните параметри:



- Шрифт (Font): Times New Roman (или друг подходящ), размер 12 пункта
(12pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия;

- Междуредие (Line spacing): 1,5 lines;
- Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,25 cm;
- Горе (top) – 2,54 cm; долу (down) – 2,54 cm; ляво (left) – 3,5 cm; дясно (right) –

2,5 cm

Single;
- Бележки под линия:  шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие

- Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени
(Alignment: Justified);

- Номерация на страниците: долу или горе, центрирано или вдясно, с арабски
цифри.

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ
Независимо дали се цитира дословно или по смисъл, съответствието на цитата и

оригинала трябва да бъде пълно.
ВАРИАНТИ НА ЦИТИРАНЕ  НА ИЗТОЧНИЦИ  ПОД ЛИНИЯ: 1

6 Poon, A., Travel Distribution: The future of travel agents. Travel & Tourism Intelligence, № 3, 2001, p. 66.
7 Как потребителите променят търсенето онлайн? (статистика на Google)
http://www.horemag.bg/show.php?storyid=932615, 20.11.2010.

8 Цитираните подходи са адаптирани за целите на изследването по Нешков, М. Цит. изт., с. 29 – 30.
9 Buhalis, D., Costa, C., Цит. изт., p. 180.\

Съдържание

1. Същност на глагола

2. Лексико-граматични разреди при глагола

а) Преходните глаголи;

б) Непреходните глаголи;

в) Глаголи с нестабилна съчетаемост;

г) Глаголи за действие и за състояние;

д) Пълнозначни и спомагателни глаголи;

е) Обикновени (невъзвратни) и възвратни глаголи

3. Граматически категории на глагола

4. Лице и число на глагола

5. Време на глагола

6. Спрежение на глагола

7. Вид на глагола

8. Залог на глагола

9. Наклонение на глагола

10. Преизказни форми на глагола

11. Нелични форми на глагола

12. Използвана литература


