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ЗАГЛАВИЕ  

 Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock 

 

Автор (две имена ) 1 
Times New Roman, size 12, Bold, Centered 

 

 

Резюме: до 250 думи (Times New Roman, size 12, Italic) 

Ключови думи: до 7 думи, подредени в азбучен ред(Times New Roman, size 12, Italic) 
 

TITLE  

Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock 

 
Author’s Name 

Times New Roman, size 12, Bold, Centered2 

 

Abstract: an abstract should not normally exceed 250 words. 
Keywords: no more than 7 placed in alphabetical order 

 

I. УВОД - Times New Roman, Bold, 12, UPPERCASE 

  

Настоящото изложение е посветено на особения режим на условното осъждане3 при 

непълнолетните лица. (Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5) 

II. ИЗЛОЖЕНИЕ - Times New Roman, Bold, 12, UPPERCASE 

При непълнолетните е възможно реабилитацията да настъпи и без да е изтърпяно 

наказанието. Това е хипотезата на изтекъл давностен срок4.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Times New Roman, Bold, 12, UPPERCASE 

При цитиране под линия на съдебна практика и нормативни актове се спазва следното 

правило за оформление:  

 Цитиране на съдебна практика  

Решение № 21 от 26.10.1995 г. по к. д. № 18 от 1995 г. на Конституционния съд на Република 

България, обн., ДВ, бр. 99 от 10.11.1995 г. 

                                                           
1 Настояща академична длъжност, департамент/факултет, университет, ел.поща. 
2 Position, department / faculty, place of work, e-mail. 
3 Подробно вж. Костадинова, 2019.  
4 Подробно вж. Марков, 2013  
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Тълкувателно решение № 4 от 16.7.2009 г. по тълк. д. № 2 от 2009 г. на Общото събрание на 

колегиите на Върховния административен съд. 

Решение № 1775 от 30.11.2010 г. по н. а. х. д. № 4768 от 2010 г. на Районен съд – Бургас. 

 

 Цитиране на нормативни актове 

Наказателен кодекс (НК), Обн. ДВ. бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 01.01.1968 г., последно 

изм. ДВ. бр. 9 от 2.02. 2021 г. 

 

В края на изложението се оформя списък на цитираната литература по следния начин.  

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА:  

Посочва се цитираната литература по азбучен ред при следния стандарт на цитиране:  

Автор, година на издаване, заглавие, място на издаване, издател  

Шрифт: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1, Заглавието – Italic,  

Заглавието на основното издание ( книга, списание, сборник) се изписва в курсив.  

Първо се посочват публикациите на кирилица, а след това на латиница.  

 

Примери за оформление на библиографското описание на цитираните публикации:  

 

 Цитирането на книги се извършва по следния начин: Фамилия на автора, инициал(и). 

(година на публикуване). Заглавие на книгата. Град: Издателство. 

Костадинова, Р. (2019). Условното осъждане по българското наказателно право. София: 

Нов български университет.  

 Ако авторът има и други публикации от същата година, те се обозначават така:  

Костадинова, Р. (2019а). Условното осъждане по българското наказателно право. София: 

Нов български университет.  

Костадинова, Р. (2019б). Институтът на условното осъждане като проявление на принципа 

на хуманизъм в наказателното право, В: Правата на гражданите и тяхната защита, 

София: Нов български университет, 525-532. 

Костадинова, Р. (2019в). Модерната сигурност и взаимното признаване на решения за 

пробация и алтернативни санкции в Европейския съюз. В: Сборник научни трудове 

„Модерна сигурност и съвременни технологии“, том 2, София: Нов български университет, 

404-411. 

 Цитиране на глава от книга или научен доклад в сборник:  

Костадинова, Р. (2019). Институтът на условното осъждане като проявление на принципа на 

хуманизъм в наказателното право, В: Правата на гражданите и тяхната защита, София: 

Нов български университет, 525-532. 

 Цитиране на статия от списание:  
Марков, Р. (2013). За допустимостта на реабилитацията при изтекла давност по чл. 82 НК. 

Съвременно право, № 1, 7–17. 

 Цитиране на статия от електронно списание 

Стайков, И. (2018). Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като 

нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно 

избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности). Юридическо списание 

на НБУ [онлайн], №1. Достъпно: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university 

[Посетено на 23. 04. 2020].  

 

https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university

