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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ 

 

Всеки доклад трябва да съдържа заглавие, име на автора, резюме и ключови думи 

на български и английски език. 

Оформянето на началната страница на доклада да съдържа следните елементи: 

заглавие на доклада (на български и англ. език), отпечатано с начална главна буква и 

малки букви – 14 pt., Bold, Center; име и фамилия на автора (съавторите) (на български и 

англ. език) – Bold, 12 pt., Center; университет (институция) (на български и англ. език) и 

имейл за връзка – в разгънат вид – 12 pt., Center. 

Резюме и ключови думи на доклада (на български и англ. език) следват през един 

празен ред. 

Резюмето да бъде в рамките на не повече от 10 реда, Italics, 10 pt., Justified 

Ключови думи (не повече от 5), същото оформление като резюмето.  

Основен текст: след един празен ред Justified, 12 pt, разстояние между редовете 

(Line Spacing): 1,5. Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под 

фигурата – номер и наименование; Bold, центрирани. Ако е използвано изображение от 

външен файл – същият да е наличен във формат jpg. Таблици: Вмъкнати на съответното 

място в текста, центрирани. Над таблицата номер и наименование, шрифт Bold, дясно 

подравнени.  

Цитиране: под линия, по стандарта на НБУ (Наредба 8 за издателската дейност на 

НБУ, https://nbu.bg/bg/za-nbu/struktura-i-upravlenie/normativni-aktove ) с номера от 1 до n 

(Footnote Text 10 pt., единична разредка, Justified). 

Пълният текст на докладите от конференцията се предава на посоченото лице за 

контакт на електронен носител до 31 декември 2020 г.  

Максималният обем на докладите е до 15 стандартни страници (1500 знака, без 

интервали), включително таблици, фигури, ключови думи и резюме.  

Отговорността за съдържанието на докладите е на авторите.  

Материалите ще бъдат публикувани в сборник.  

Формат на страниците: А4, Тор – 2,0 см, Bottom – 2,0 см, Left – 2.5 см, Right – 2,5 

см. Разредка – един и половина реда. 

Без номерация на страниците.  

Шрифт: Times New Roman.  

 

Докладите да се изпратят в срок до 31 декември 2020 г. на:  

доц. д-р Катерина Йочева, е-mail: kyocheva@nbu.bg 

https://nbu.bg/bg/za-nbu/struktura-i-upravlenie/normativni-aktove

