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Резюме: Резюме на български език. Резюмето, в обем до 10 реда, трябва да съдържа приносите 

на материала. Моля, използвайте обикновен текст, като избягвате цитирания и символи (10 pt 

Times New Roman, Normal, Left=10 mm, Right=10 mm, Justified, Style AbstractA). 

празен ред 10 pt 

Abstract: Резюме на английски език (10 pt Times New Roman, Normal, Left=10 mm, Right=10 mm, 

Justified). 

празен ред 10 pt 

Ключови думи: Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 8), подредени по азбучен ред 

и отделени със запетаи (10 pt Times New Roman, Normal, Left=10 mm, Right=10 mm, Justified). 

празен ред 10 pt 

Keywords: Ключови думи на английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 

5), подредени по азбучен ред и отделени със запетаи (10 pt Times New Roman, Normal, Left=10 

mm, Right=10 mm, Justified). 

празен ред 14 pt 
1. ВЪВЕДЕНИЕ INTRODUCTION (12 PT TIMES NEW ROMAN, NORMAL) 

Тези указания са написани на Microsoft Word 2007 в съответствие с Насоки за 

представяне на ръкописи. Може да използвате и други предишни версии на Microsoft Word, 

формат .doc(х).  

Текстът на ръкописа може да бъде на български, английски или руски език. 

Задължително наименованието, резюмето и ключовите думи трябва да бъдат и на 

английски език. Това е възможно и за данните за контакт. 

Обемът на статията трябва да бъде между 4 и 12 страници общо, включително 

резюметата и фигурите. Страниците не се номерират.  

Статии, които не са оформени според настоящите технически изисквания или не 

притежават необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно 

изследване, няма да бъдат публикувани. 

Настоящият документ може да се използва като образец при оформянето на пълния 

текст на материала.  

Може да пишете директно върху разделите на настоящия файл, да вмъквате текст от 

друг файл (:Edit | Paste Special | Unformatted Text), като ползвате направеното оформление.  

Page size - А4 (210/297 mm), Portrait, една колона. 

Font Size  - 12 pt Times New Roman, Normal, Justified. 

Полетата на страницата (Margins) са както следва: Top – 2,5cm, Bottom – 2cm, Inside – 

2,5 cm, Outside – 2cm; при маркирано mirror margin.  

Spacing – Single; Before = 0; After = 0 

Alignment - Justified 

Отстъп за нов ред само на текста (First line indent) – 10 mm. Наименованията на 

разделите са без отстъп. За отстъп да не се използва табулация. 

Булети: bullet position 12.5 mm, text indent 0 mm, tab stop at 17 mm. 
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Фиг. 1. Надпис под фигура, кратко описва какво се съдържа на изображението (12 pt 

Times New Roman, Centered, Normal). 

Фигурите са центрирани. 

(Фигурите, схемите, диаграмите могат да се представят и цветно). Означението на 

графиките да позволява разпознаваемост при нецветно разпечатване.  

 

Табл. 1. Надпис над таблица, кратко описание какво се съдържа в нея. (12 pt Times New 

Roman, Normal, Justified). В самата таблица (10 pt Times New Roman, Normal). 

 

Формули - подравнени вляво и номерирани от лявата страна на формулите без отстъп (с 

интервал след номера), с арабски цифри в кръгли скоби и с големина на текста в тях, 

съобразена с шрифта на текста. 

 

Моля спазвайте параметрите така, както са дадени в настоящия макетен файл. 

Моля посочвайте източник за заимстваните (несобствените) материали (фигури, 

схеми, графики, изображения, таблици и др.) с дата, под тях. 

 

Литературните източници да се цитират по реда на появяването в текста, с арабски 

цифри в квадратни скоби, като в същия ред се записват в списъка с основната литература с 

пълните си библиографски данни. Библиографското описание е съгласно стандарта. 

Литературните източници на кирилица трябва да бъдат представени транскрибирани 

на латиница. 

Източници извън основната литература, интернет източници и пояснения се включват 

в раздел Бележки (Notes), преди списъка с литература. Цитирането е с последователни 

арабски цифри като горни индекси (superscript) и затваряща кръгла скоба или (не се 

препоръчва) като бележки под линия (footnote). 

 

Не се приемат работи, които копират с леки промени публикувани обекти на 

изследване, работи с компилативен характер, с недостатъчно обосновани твърдения, както 

и работи, които са нечетивни. 

При оформянето на ръкописите се препоръчва използването на схемата „предмет – 

критичен анализ – проблем – цел – задачи – решение - изводи“ (отсъствието на подобна 

схема може да повлияе оценката на рецензентите). 

 

С изпращането на ръкопис, авторите декларират, че: 

- ръкописът не е била публикуван или предоставян за публикуване другаде; 

- са запознати с изискванията за публикуване и ръкописът е подготвен съгласно 

политиката за рецензиране на изданието; 

- са съгласни с условията за авторските права. 

празен ред 12 pt 

2. АНАЛИЗ ANALYSIS (12 PT TIMES NEW ROMAN, NORMAL) 

Основният текст на доклада тук е означен незадължително като раздел "Анализ" (12 

pt Times New Roman, Normal, Justified). 

Основният текст може да бъде изложен в повече от един раздел, всеки от тях със 

собствено наименование и съответна последователна номерация (въведението и 

заключението също се номерират), като са отделени с празен ред 12 pt. 

празен ред 12 pt 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ИЗВОДИ CONCLUSION (12 PT TIMES NEW ROMAN, NORMAL) 

Заключение/изводи от статията (12 pt Times New Roman, Normal, Justified, Style 

BodyA). 
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БЕЛЕЖКИ (NOTES): За източници извън основната литература, за интернет източници (дата на последен 

достъп), за пояснения. Препоръчително е да се посочи процентното участие на всеки от съавторите в 

публикацията (10 pt times new roman, normal, justified, style literature). 
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ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ (REFERENCES): Библиографското описание е необходимо да включва 

всички библиографски параметри.  Прегледайте Насоките за примери. (10 pt times new roman, normal, justified, 

style literature).  

празен ред 10 pt 

За контакти (Contacts):  

Посочват се: длъжност, степен, три имена, институция, адрес за кореспонденция, служебен телефон, e-mail 

(10 pt Times New Roman, Normal, Justified). 

Доц. д-р Иван Петров Иванов, Катедра/Департамент”…….” при факултет .......... на (името на институцията), 

(адрес на институцията, Тел…., e-mail: ...) 
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Дата на постъпване на ръкописа Date of receipt of the manuscript: 

Дата на приемане за публикуване Date of adoption for publication: 


