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 1. Област и обект на приложение 
1.1. Област на приложение  

Процедурата се изпълнява от всички звена на ВА, в които се организира и 

провежда процеса по изготвянето на дипломни работи.  

1.2. Обект 

 Процедурата е предназначена  да регламентира от нормативна и методическа 

гледна точка задълженията на дипломанта, на научния ръководител, както и на 

различните учебни и административни звена и длъжностни лица по съвместната им 

дейност, свързана с разработването, оформянето на дипломната работа и допускането до 

защита в указаните срокове. Процедурата обхваща реда и последователността при 

разработването на дипломната работа, изискванията към комплектуването й, правилата за 

оформянето на различни допълнителни материали (методически разработки, модели и 

др.), отпечатването, подвързването на разработката и т.н. 

 1.3. Цел на процедурата: да се регламентира последователността в организирането 

на разработката и оформянето на дипломните работи на обучаемите.  

2. Обхват на процедурата: осъществяване на процеса от всички звена, в които се 

подготвят дипломни работи.  

3. Нормативна база за осъществяване на процеса: 

 Закон за висшето образование; 

 Правилник за учебната дейност на Военна академия „Г.С.Раковски”. 

4. Отговорности и правомощия 

Началникът на отдел ,,Учебна дейност” (ОУД)  отговаря за организиране на процеса 

по планиране на периодите за осъществяване на процеса.   

Началниците/Ръководителите на обучаващите звена отговарят за осигуряване на 

условията за осъществяване на процеса по разработване и оформяне на дипломните 

работи на обучаемите. 

5. Връзка с други документи 

5.1. Позоваване: Стандарт ISO 9001:2015. 

5.2. Препратки: Процедура от СОПКОАС ПК-08.05.  

6.Термини и определения - съобразени са със стандарт ISO 9001:2015. 

7. Разпространение на процедурата - в отдел ,,Учебна дейност” и обучаващите 

звена – чрез Информационната система за управление на качеството на обучението. 

8. Ред за осъществяване на процеса: 

8.1. Дейност на дипломанта: 
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8.1.1. Общи положения: 

8.1.1.1. След получаване на заданието, дипломантът стартира работата по 

разработването на дипломната работа. За целта той изготвя, съгласува с научния си 

ръководител и предоставя за утвърждаване от него: 

 Структурен план на дипломната работа (Приложение 1); 

 Календарен план за разработване на дипломната работа (Приложение2); 

 

8.1.2. Структурният план на дипломната работа се разработва от дипломанта в срок 

до средата на месец януари, като се представя за утвърждаване от научния ръководител.  

8.1.3. Календарният план за разработване на дипломната работа се разработва от 

дипломанта и предоставя за утвърждаване от научния ръководител в срок не по-късно от 

края на месец януари. 

8.1.4. Структурният и календарният план се разработват в два екземпляра, като 

първият е за дипломанта, а вторият - за научния ръководител. 

8.1.5. Начинът на обмена на информация между дипломанта и научния ръководител 

се осъществява лично или на базата на определената в заданието контактна линия (за 

обучаеми от дистанционна или задочна форма на обучение) между тях.  

 

8.2. Указания и изисквания при разработване, оформяне и отпечатване на 

дипломната работа. 

8.2.1.Методически указания за разработване и комплектоване на дипломна работа. 

Дипломната работа като книжно тяло трябва да съдържа следните основни 

компоненти:  

 Заглавна (титулна) станица (Приложение 3); 

 Задание за разработване на дипломната работа; 

 Отзив на научния ръководител (Приложение 4); 

 Допуск от началника/ръководителя на катедрата (Приложение 5); 

 Рецензия от избран рецензент (Приложение 6); 

 Съдържание (Приложение 7); 

 Разработка на темата, съдържаща: увод, изложение (основна част), заключение; 

 Библиографска справка (списък на използваната литература); 

 Приложения (8-11). 

Отзивът, допуска и рецензията на дипломната работа се попълват 

собственоръчно от лицата, определени за това. 

 

8.2.2. Съдържание и ред за оформяне на разработката на темата. 

I. Уводна част.  

 В увода трябва да се посочи актуалността на темата на дипломната работа, ясно да 

бъдат формулирани научният проблем, целта (целите) и задачата (задачите), чрез 

решаването на които ще се постигне изпълнението на поставената цел на разработката за 

разрешаването на формулирания проблем.  

 Обосновано трябва да бъдат представени използваните научно-изследователски 

методи за решаване на поставените задачи, както и възможните ограничения, в рамките на 

които се търси решение на проблема.  

 Препоръчително е обемът на уводната част да бъде не повече от 5 машинописни 

страници. 
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II. Изложение (основна част).  

Основната част на дипломната работа е с характер на теоретична разработка, 

методическа разработка или комбинация от тях. Някои дипломни работи, в зависимост от 

характера на тяхната тема, може да съдържат и практико-приложна част във вид на 

програмен продукт, макет, модел или друг продукт на изследването на дипломанта. 

Основната част на дипломната работа се разработва във вид на глави, раздели, точки 

и подточки в тях. 

Изисквания: 

 Дипломантът трябва да демонстрира добро познаване на теорията, свързана с 

проблема и да цитира коректно ползваните литературни източници.  

 На тази основа трябва да бъде разработен и обоснован модел на изследване на 

избрания проблем, които включва ясно формулирани хипотези (предположения за 

съществуващи закономерности, причини за предполагаеми проблеми), ясно формулирани 

методи за набиране на емпирична информация, ясно формулирани методи за анализ на 

информацията.  

 Базирайки се на формулирания модел за изследване, дипломантът трябва да събере 

емпирични данни, като коректно идентифицира източниците на информация.  

 С помощта на подходящи аналитични методи трябва да се направи анализ на 

данните.  

 Препоръчителен обем на основната част – в рамките на 50 - 55 машинописни 

страници. 

Всяка глава започва на нова страница, а след нейното завършване се формулират и 

изписват изводи по нея; 

След разработване на всяка една глава и изводите по нея, дипломантът  

задължително я предоставя за преглед на своя научен ръководител; 

Когато основната част съдържа методическа разработка, се спазват изискванията на 

общата методика и методиките на съответните дисциплини, в чиято област е темата на 

дипломната работа. В методическата част като приложения към решаването на конкретна 

задача може да бъдат представени планове, графични, текстуални части  и анекси към тях, 

комплект от планиращи документи, разчети и други документи.  

Практико-приложните разработки с характер на програмни продукти или 

приложения, работещи с пакета Microsoft Office се представят на DVD или CD  като 

приложение към дипломната работа. Същите се демонстрират на защитата пред държавната 

комисия. 

 

III. Заключителна част.  

В заключителната част се включват общите (заключителни) изводи и препоръки и 

заключението по дипломната работа. 

Общи изводи и препоръки: 

 Трябва да съдържат обосновани общи самостоятелни изводи, прогнозни очаквания 

и препоръки за практиката.  

 Могат да бъдат очертани идеи за бъдещи изследвания като продължение на 

направеното от дипломанта, възможност за прерастване на темата в докторантура.  

Заключение: 

В него дипломантът обощава: 
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 доколко е постигната целта и изпълнението на задачите от увода на дипломната 

работа; 

 възможността за използване на резултатите от дипломната работа в учебния процес 

на висшите военни училища, щабовете и войските; 

 други незасегнати в общите изводи препоръки. 

  

По време на цялостната работа върху дипломната работа, дипломантът има право да 

ползва методическата помощ от своя научен ръководител. 

 

8.2.3. Технически изисквания при оформяне и подготовка на дипломната работа за 

печат: 

 Формат:стандартна машинописна страница  А4 – 30 реда, 60 знака на ред.  

 Цвят: бяла; 

 

8.2.3.1. Параметри на текста в разработката на дипломната работа: 

 Page Setup/Margins/Top – 2 cm 

 Page Setup/Margins/Bottom – 2 cm 

 Page Setup/Margins/Left – 3,5 cm 

 Page Setup/Margins/Right – 1,5 cm 

 Font- Times New Roman; 

 Font style - Regular; 

 Size- 14; 

 Paragraph/line spacing/1,5 lines; 

 Paragraph/General/Alignment/ Justified; 

 Цвят на текста – черен. 

 

8.2.3.2.Номерация в дипломната работа 

За конструиране на теоретичната част - главите, разделите, точките и подточките  в 

тях да се използва десетичната структура на Heading до 4 разряда както следва: 

 Размер на глава: Heading 1 с размер 17; 

 Размер на раздел или точка:Heading 2 с размер 16; 

 Размер на подточка:Heading 3 с размер 15; 

 Следващ разряд: Heading 4 с размер на основния текст14; 

 Цвят на Heading- черен; 

 Heading style-bold 

 

В полето Footer страниците да се номерират долу в дясно като се показва общия 

брой страници и конкретната такава (например 2/12) с размер на шрифта  съвпадащ с 

размера на шрифта на основния тест.  

В полето Header  центрирано в ляво се изписва темата на дипломната работа с 

размер на шрифта 10 и Italic. 
Първата страница не се номерира; 

Номерацията на онагледяващи дипломната работа елементи като фигури, таблици и 

формули е отделна за всеки един от тях и се извършва във възходящ ред за цялата 

разработка   (Приложения 8, 9 и 10). Освен това фигурите, таблиците и приложенията се 

именуват. 
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8.3.Подвързване и размножаване на дипломната работа. 

8.3.1.Текстовата част на дипломните работи се подвързва в папка с твърди корици 

или в папка със спирала. 

8.3.2. Дипломните работи се разработват в един екземпляр, които след официалната 

защита се предоставят в библиотеката на Военна академия „Г.С. Раковски“. Дипломна 

работа, съдържаща класифицирана информация, се оформя освен съгласно с настоящите 

изисквания и с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и 

Правилника за неговото приложение и се отпечатва в Академията. 

По желание на дипломанта, когато дипломната работа не съдържа класифицирана 

информация, същата може да се отпечата в два екземпляра, като втория екземпляр остава 

негова собственост. 

8.3.3. След разпечатване и подвързване на дипломната работа, същата се представя за 

подпис от Служителя по сигурността в академията, че не съдържа класифицирана 

информация.  

8.3.4. Отпечатването и подвързването на дипломната работа са за сметка на 

обучаемия. 

 

8.4. Дейност на научния ръководител.  

Научният ръководител е длъжен:  

 Да консултира дипломантите по въпроси, свързани с уточняване на 

формулировката на темата, подготовката, написването и защитата на дипломната работа;  

 Да връчва на дипломанта задание за разработването на дипломната работа;  

 Да утвърждава представения от дипломанта структурен и календарен план за 

разработване на дипломната работа и да контролира хода на неговото изпълнение;  

 Да проверява съдържанието на дипломната работа, да прави бележки по нея, 

препоръки или да изисква промени;  

 Да препоръчва (писмено) във вид на отзив на началника на катедрата да предложи 

на държавната комисия да допусне или не дипломанта до защита на дипломната работа.  

 

В отзива научният ръководител акцентира на това как дипломантът е работил – 

спазвал ли е изискванията на настоящите процедури, използвал ли е правото си на 

консултации, умее ли да прави целесъобразни изводи и предложения, може ли да работи 

самостоятелно, познава ли добре теорията по въпроса, умее ли да разграничава и формулира 

цели, задачи, методи и ограничения, работа с голямо количество литература и други 

елементи включващи се в разработката на дипломната теза.  

Научният ръководител решава и указва на дипломанта всички въпроси, които не са 

залегнали в настоящата процедура. 

Изпълнението на Процедурата се възлага на деканите на факултети и на началника 

на отдел „Учебна дейност”, а контролът по изпълнението - на заместник-началника на 

Военна академия „Г. С. Раковски” по учебната и научната част. 

 

 

 

 

Процедурата влиза в сила от октомври 2018 г. 
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Приложение 1 

Екз. ....... 

Структурен план на дипломна работа 

Утвърждавам: 

Научен ръководител: 

..................................(..................................) 

                       (звание, подпис, фамилия) 

............................................... 

                   (дата,месец,година) 

СТРУКТУРЕН ПЛАН 

На дипломна работа на тема: 

„......................................................................................................................................................” 

 

Структурен 

елемент 

Наименование Кратка анотация Обем, стр. 

Увод   4-5 

Глава първа „...................................................”  10-15 

1. „...................................................”  3-4 

2 „...................................................”  3-4 

Изводи   1 

Глава втора „...................................................”  20-25 

1. „...................................................”  5-8 

2 „...................................................”  7-8 

Изводи   1 

Глава трета „...................................................”  20-25 

1. „...................................................”  5-8 

2 „...................................................”  7-8 

Изводи   1 

Общи изводи и 

предложения 

  2 

Заключение   1 

Използвани 

съкращения 

  1 

Литература   2 

Приложения   5-10 

Всичко:   65-86 

Дипломант: ...............................................(............................) 

                                                                                 (звание, име, фамилия) 

............................................... 

                   (дата,месец,година) 
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Приложение 2 

Екз. ....... 
Календарен план за разработване на дипломна работа 

Утвърждавам: 

Научен ръководител: 

..................................(..................................) 

                       (звание, подпис, фамилия) 

............................................... 

                   (дата,месец,година) 

 
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

За разработване на дипломна работа на тема: 

„......................................................................................................................................................” 
 

Структурен 

елемент 

Наименование Срок за разработване Забележка 

Увод                30.03.2018  

Глава първа „...................................................”               15.04.2018  

1. „...................................................”   

2 „...................................................”   

Изводи    

 Предаване на научния ръководител за 

преглед 

  

 Внасяне на корекции   

Глава втора „...................................................”              30.04.2018  

1. „...................................................”   

2 „...................................................”   

Изводи    

 Предаване на научния ръководител за 

преглед 

  

 Внасяне на корекции   

Глава трета „...................................................”               15.05.2018  

1. „...................................................”   

2 „...................................................”   

Изводи    

Общи изводи и 

предложения 

   

 Предаване на научния ръководител за 

преглед 

  

 Внасяне на корекции   

Заключение    

Използвани 

съкращения 

   

Литература    

Приложения    

 Предаване на научния ръководител за 

преглед 

             31.05.2018  

 Внасяне на корекции   

 Разпечатване и подвързване   

 Сдаване на дипломната работа за 
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Приложение 3 

Заглавна (титулна) страница на дипломна работа 

Екз.единствен! 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

 

ФАКУЛТЕТ „.................................................................” 

 

КАТЕДРА „..................................” 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА 

 

 

НА ТЕМА: 

 

„.............................................................................................................................................................

.....” 

 

за придобиване на образователна степен „МАГИСТЪР“ по 

„.............................................................................................................................................................

.....“ 

 

 

 

 

 

Дипломант:......................................................... 

                             (звание, име, фамилия) 

Факултетен номер:.............................................. 

 

Научен ръководител:......................................... 

                                                               (звание, име, фамилия) 

 

 

 

 

 

СОФИЯ 

2018 

 

 

 

 

 



София 

ВА ,,Г. С. Раковски”        
Ред за разработване и оформяне на дипломните 

работи  във Военна академия ,,Г. С. Раковски” 

Стр. 9 от 15 

 

Приложение 4 

 

Отзив от научния ръководител 

 

 

ОТЗИВ 

от .................................................................................................................................. 

(звание, име презиме, фамилия на научния ръководител) 

 

Научен ръководител на дипломанта 

............................................................................................................................................. 

(звание, име презиме, фамилия на дипломанта) 

 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

Научен ръководител: 

........................................................ 

(звание, подпис, фамилия) 

 

......... ......... .20... г. 

(дата, месец, година) 

 

Пояснение към приложението: 

За отзив на научния ръководител се оставя максимум до страница и половина от 

дипломната работа. 

 

 

Приложение 5 

Допуск на началника на катедрата 

 

ДОПУСК 

от .................................................................................................................................. 

(звание, име презиме, фамилия на началника на катедрата) 

Началник/ръководител на катедра „........................................................................” 

 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Началник на катедра: ,,.............................................”: 

……………………........................................................ 

(звание, подпис, фамилия) 

......... ......... .20... г. 

(дата, месец, година) 

Пояснение към приложението: 

За допуска на началника на катедрата се оставя максимум до половин страница от 

дипломната работа. 
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Приложение 6 

Рецензия на избран рецензент 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от .................................................................................................................................. 

(звание, име презиме, фамилия на началника на катедрата) 

.................................................................................................................................... 

(длъжност на избрания рецензент и структура в която работи) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

Рецензент: ................................ 

(звание, подпис, фамилия) 

 

......... ......... .20... г. 

(дата, месец, година) 

Пояснение към приложението:  

За изписване на рецензията от избрания рецензент се оставя максимум до две 

страници  от дипломната работа. 

Приложение 7 

 
Съдържание на дипломна работа 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 Наименование  Страница  

 Увод  

 Глава първа:  

1.   

1.1.   

2.   

3.   

3.1.   

 Изводи  

 Глава втора:  

1.   

2.   

3.   

 Изводи  

 Глава трета:  

1.   

2.   

3.   

 Изводи  

 Общи изводи и предложения  

 Заключение  

 Използвани съкращения  

 Литература  

 Приложения  

 

Пояснение към приложението:  

Изписването на точките и подточките в съдържанието се извършва до втори разряд. 
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Приложение 8 

 

 Оформяне на графики, фигури, схеми, снимки, чертежи  и др. в дипломната работа 

 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............. 

(абзац от дипломната работа) ………………………….., така както е показано на фиг.2. 

 

 
 

Фиг. 2. Лек автомобил с повишена проходимост 

 

 

Пояснение: 

 Номерът на фигурата се цитира в текста преди нея. След свършване на абзаца се 

публикува фигурата, като между нея и абзаца се оставя едно междуредие. 

 Големината на графиката, картината, схемата трябва да се вмества в полето на 

основния текст, така както то е зададено в т.3.2.2.1. 

 Наименованието на фигурата е центрирано в ,,средата” с нормален шрифт, като 

само  номера на фигурата е с Bold. Между графиката (картината, схемата) и номера и 

наименованието на фигурата се оставя междуредие от един ред. 
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Приложение 9 

 

 Оформяне на таблици в дипломната работа 

 

...............................................................................................................................................................

... 

...............................................................................................................................................................

..... 

(абзац от дипломната работа) ………………………….., така както е показано в табл.2. 

 

Таблица 2 

 

Основни технически характеристики на бойните машини на въоръжение в 

американската армия [6] 

 

 Марка, модел и 

модификация на 

ББМ 

Бойни и технически 

параметри 

Стойност  Забележка  

1 2 3 4 5 

1. M2 Bradley Габаритни размери:   

  -Дължина, mm 6450  

  -Височина, mm 2900  

  -Широчина, mm 3200  

  Двигател, тип  дизелов „Къминз” VTA-903T  

     

 

Пояснение: 

 Номерът на таблицата се цитира в текста преди нея. След свършване на абзаца се 

публикува таблицата, като и се присвоява следващия за нея номер във възходящ ред. 

Центрирането е ,,дясно”,  Bold. 

 Наименованието на таблицата е центрирано в ,,средата” и Bold. 

 Надписите в „шапката” на таблиците са с размер на основния текст (14) и Italic; 

 Текста в таблицата е с размера на основния текст на документа; 

 Когато таблицата е голяма и обхваща повече от една страница непосредствено след  

„шапката” се вмъква ред за номериране на колоните и тази номерация се показва на 

продължението на таблицата на следващата страница. Шрифта на номерацията на колоните 

е с един размер по малък от шрифта на текста в „шапката” на таблицата. 

 При публикация на големи таблици се допуска текста в тях и в „шапката” да бъде 

намален до размер на шрифта позволяващ вместването на таблицата във формата на листа 

(А4) , но не по-малък от 8.  

 Когато се използва готова таблица от описан в библиографската справка източник, 

след нейното наименование в средни скоби се изписва номера на литературния източник.  
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Приложение 10 

 

 Използване на формули в дипломната работа 

 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............. 

(абзац от дипломната работа) ………………………….., се изчислява по формула (8). 

 

                                                     S = v.t                                                                        (8) 

 

Където: S е изминатото разстояние в km; 

              v е средната скорост в km/h; 

               t  е времето в h. 

 

Пояснение: 

 Номерът на формулата се цитира в текста преди нея. След свършване на абзаца се 

публикува формулата или зависимостта, като между нея и абзаца се оставя едно 

междуредие. 

 Големината на буквите и символите във формулите следват големината на основния 

текст в разработката със стил Italic и Bold. Самата формула се центрира в средата на 

основния текст, а крайно в дясно след нея, в малки скоби се поставя нейния пореден номер. 

 След формулата, оставяйки междуредие от един ред се изписват компонентите 

съставящи зависимостта или формулата, като след всеки един от тях се пояснява тяхното 

значение и измерителната им единица. 

 За означение на отделните компоненти на формулите се използват латински или 

гръцки букви, а техното измерение се представя по международната система от единици SI 

(Systeme international). 

 Когато отделен компонент на формулата е използван и описан в предишна такава, 

той не подлежи на ново описание. 

 За прости формули да се използва текстовия редактор на Windows , а за по-сложни 

такива, приложенията на Microsoft Word: Equation editor, Insert Footnote, Superscript, 

Subscript, Insert symbol  и др.  
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Приложение 11 

 

 Стандарт за оформяне на списъка с използваната литература и цитиране в 

дипломната работа 

 

1. Общи положения  

 Библиография – думата е с гръцки произход ,,biblion” – книга и ,,grapho” – пиша;  

 Бибриография = списък на литература по даден въпрос;  

 При разработване на дипломната работа трябва да се посочи каква литература е 

цитирана по темата;  

 Използваната литература може да бъде книги, периодични издания (вестници и 

списания) или статии от тях, служебна литература и Интернет ресурси. 

 

2. Оформяне на библиографски позовавания и препратки – съгласно  БДС 

17377/1996  

 Библиографско цитиране на книги и служебна литератуа:  

- Фамилно име на автора, първо име на автора (или негов инициал). Заглавие.- 

Място на издаване; Издателство, Година на издаване, бр. страници.  

НАПРИМЕР:  

Иванов, Иван. Икономика на България. – София: Сиела, 2000, 256 с.  

Доктрина по логистика.- МО, София, 2013, 125 с. 

 

 Библиографско описание на статия от списание: - Фамилно име на автора, първо 

име на автора (или негов инициал). Заглавие // Име на списанието, година, брой, дата, 

страници от до  

НАПРИМЕР:  

Иванов, Иван. Икономиката на България // Икономика, 2005, 5, с. 3-12  

 

 Библиографско описание на статия от вестник:  

- Фамилно име на автора, първо име на автора (или негов инициал). Заглавие // 

Име на вестника, брой, дата, година, страница (и)  

 

НАПРИМЕР:  

Иванов, Иван. Икономиката на България // Капитал, 141, 28.04.2005, 2005, с. 4  

 

 Библиографско описание на страница в Интернет:  

- Фамилно име на автора, първо име или име на сайта (организацията). Заглавие 

на страницата: Вид на документа. – Адрес. Дата на посещение.  

НАПРИМЕР:  

Бизнесинформационна система ,,Финанси”: [Електронен документ]. – 

http://www.finance.dir.bg/. – изтеглен на 09.05.2005 г.  
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3. Цитиране  

 Цитат – думата е с латински произход ,,cito” – посочено;  

 Основното изискване към цитата е да бъде точен, да бъде използван на място и да 

не замъглява идеята на цитиращия;  

 Цитатът се отделя с кавички или по друг начин, предварително указан от автора;  

 Вмъкнат цитат – той се отделя от авторския текст след двоеточие и след това се 

отварят кавички. Когато цитираме част от фраза, слагаме три точки в началото или края на 

фразата, за да маркираме, че тя не е пълна. Трите точки могат да се появят и в средата на 

цитата, като подсказват, че е изпусната определена част от него.  

Допуска се при цитат на цяла фраза да се посочи след точка, без други определящи 

знаци;  

 Цитиране на думи и словосъчетания – те се маркират само с кавички и следват в 

текста на автора;  

 Цитиране на абзаци – те се отделят на нов ред и шрифтово, като в средни скоби, 

след края на цитата се посочват данни за автора и името на произведението, откъдето е взет 

цитата;  

 Когато в цитата се вмъкват авторски думи, се използва тире за тяхното отделяне от 

текста на цитата;  

 Ако цитатът служи за край на авторско изречение, но няма завършващ знак, тогава 

се поставя от автора, съобразно смисъла на изречението (точка, въпросителен или 

удивителен знак).  

 


