
 
 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

 
• обем на доклада до 8 страници; 
• шрифт – Times New Roman, размер 12 pt; 
• формат А4; полета: горе – 30 mm; долу, дясно, ляво – 20 mm; 
• междуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing, Single; 
• отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm; 
• заглавие – Font Size 12, главни букви, центрирано, Bold; 
• един празен ред;  
• име и фамилия на автора/авторите с главни и малки букви – Font Size 12, Bold, центрирано; 
• курс и специалност – Font Size 12, Italic, центрирано;  
• научен ръководител – Font Size 12, Bold, центрирано; 
• един празен ред;  
• следва заглавието, имената на авторите, курс, специалност на английски език при същите 
параметри; 
• един празен ред;  
• резюме на английски език до 100 думи (Abstract), Font Size 11; 
• На нов ред до 5 ключови думи, /Key words/, на английски език, Font Size 10, Italic; 
• един празен ред; 
• текст на доклада /увод, материали и методи, резултати и обсъждане, изводи/ – Font Size 12; 
• цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: 
(фамилното име на автора, година на издаване, страница/и); 
• библиографската справка се прилага в края на доклада, както следва: 

─ при непериодични печатни издания: Автор/Колективен автор/Редактор (Година на 
издаване). Заглавие. Местоиздаване: Издателство. 
─ при периодични печатни издания: Автор/Колективен автор/Редактор (Година на 
издаване). Заглавие. В: Източник, брой/том, страници, Местоиздаване: Издателство. 
─ електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в 
кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано), Дата на публикацията; 
<Точен адрес на източника – в триъгълни скоби>; (Дата на достъп – в кръгли скоби). 
 
 

Организаторите си запазват правото да не отпечатват доклади, които не отговарят на 
изискванията. 
 
 
Важни срокове: 01. 11. 2019 г. – заявка за участие.  


