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Няма ограничения към общия обем на материалите. Те трябва да са във формат А4 

(*.doc или *.docx ), оформени съгласно следните технически изисквания:  

 

 Шрифт – Times New Roman 

 Page Setup (без рамка)  

Top: 2,5 cm Bottom: 2,5 cm   Left: 2,5 cm      Right: 2,5 cm 

 Paper Size (размер на страницата) – A4  

 Mеждуредово разстояние: 1,5 

 Отстъп (нов ред на абзац) – First Line, By: 1,25 cm 

 Заглавие на български език – Font Size 14, главни букви, центрирано, Bold 

 Един празен ред 

 Име/на и фамилия на автора/авторите на български език, без съкращения – Font 

Size 12, Bold, центрирано  

 Организация/и на автора/ите на български език – на нов ред, Font Size 12, Bold, 

центрирано 

 Два празни реда 

 Резюме на български език – до 500 думи, Font Size 12, подравняване: Justify, 

междуредие: 1,5  

 Ключови думи на български език – на нов ред, до 8 ключови думи, Font Size 12, Italic.  

 Основен текст на доклада (Въведение, цел, задачи, материал, методи, резултати и 

обсъждане, заключение) – Font Size 12, подравняване: Justify; междуредие: 1,5; отстъп на 

нов ред (First line): 1,25 

 Два празни реда  

 Литература – Font Size 12, подравнение вляво, двоеточие: библиографско цитиране 

по стандарт БДС 17377-96 (вж. приложените по-долу примери) 

 Благодарности: Font Size 12, междуредие 1,5 

 Два празни реда 

 Име и фамилия на кореспондиращия автор на български език, научно звание и 

степен, служебен адрес, телефон за контакти, ел. адрес – Font Size 12  

 На нова страница: заглавие на английски: Font Size 14, главни букви, Bold, 

центрирано 

 Един празен ред  

 Име/на на автора/ите на английски език – Font Size 12, Bold, малки букви, 

центрирано 

 Организация/и на автора/ите на английски език – Font Size 12, Bold, малки букви, 

центрирано 

 Два празни реда 

 Резюме на английски език (Summary) – до 500 думи; Font Size 12; подравняване: 

Justify; междуредие: 1,5; First line: 1,25 

 Ключови думи на английски език (Key words) – на нов ред, до 8 ключови думи на 

анлийски език; Font Size 12, Italic 

 Два празни реда 



 Име и фамилия на кореспондиращия автор на английски език, научно звание и 

степен, служебен адрес, телефон за контакти, ел. адрес – Font Size 12  

 

Забележки: 

 Бележките към текста се дават под линия на всяка страница – шрифт Times New 

Roman 10. 

 Цитирането на източниците в текста – в кръгли скоби се изписват фамилия на 

автора/ите, година на изданието и страницата. Например (Караулов, Иванов, 1999). 

 Фигурите, таблиците, снимките и картите се вмъкват в текста или се изнасят след 

основния текст и преди библиографията. Означенията се поставят над тях (Times New 

Roman 10, Center, Italic). Снимките и картите трябва да бъдат в jpeg формат. 

  Формулите в текста да имат номерация – с цифри в скоби (...), подравнени вдясно 

от тях. 

 Страниците на доклада не се номерират.  

 

 

Примери за оформяне на библиографията 

Цитиране на източници от списания и сборници: 

Радулова, А. Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на 

чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци. // В: Народностопански архив, 2009, 
N 1, с. 42. 

Цитиране на книги, монографии, учебници: 

Проданов, Г., Радонов, Д., Счетоводство на предприятието, София, 2010. с. 55. 

Аверкович, Е., Илиев, Г., Симеонова, Р. и др., Управленско счетоводство, В. Търново, 

2008, с. 39. 

Електронни източници: 

Заглавие на ресурса. Година. <http://................> Дата на последно влизане на потребителя. 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: Материалите се изпращат не по-късно от 2  октомври 2017 

година на e-mail: pusmolyan2017conf@gmail.com. 

  

Редакционната колегия  няма да публикува материали, които не са   изпратени в 

указания срок, не са придружени с декларация на  първия автор  и не са 

оформени, според посочените указания.  
 

 

mailto:pusmolyan2017conf@gmail.com

