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Технически изисквания
Instructions for Authors
Материалите трябва да се изпратят на
български (или друг език според
народността на автора) и английски език.
Материалите
се
рецензират
от
независими специалисти в съответната
научна област. За публикуване се
допускат статиите, които са получили
положителна рецензия. Предложените
статии не се редактират.

Articles must be sent in Bulgarian
(or any other language as the ethnicity
of the author) and English language.
The articles are reviewed by
independent specialists in the relevant
scientific field. Articles that have
received a positive review are allowed
for publication. Suggested items are
not edited.

Авторите носят пълна отговорност за
коректността
на
съдържането
на
поместените материали, цитирането и
правописа. На авторите се изпраща един
брой от списанието (при заявено
желание). Материалите можете да
изпратите като използвате формата за
изпращане на заявка.

The authors are solely responsible
for the accuracy of the content of the
published materials, citations and
spelling. The authors sent a copy of
the magazine (if so wished). The
materials you send by using the form
to send a request.

Изисквания към публикациите: обем
на материалите за списанието – от 5 до
20 страници формат А4 във файл за MS
WORD; полета от всяка страна на листа
по 2 см; шрифт Arial; интервал между
редовете 1,5; текстът да е двустранно
подравнен; размер на шрифта 12; отстъп
на първи ред 1,5 см.

Requirements for the post:
volume of material for the magazine from 5 to 20 A4 pages in a file to MS
WORD; fields on each side of the
sheet 2 cm font Arial; spacing 1.5, the
text is justified, the amount 12 font,
indentation of first line 1.5 cm

Препоръчителна
публикацията:

на

Recommended structure of the
publication:

Заглавие – центрирано, с главни
букви, bold, размер на шрифта 14. Преди
него се оставят 2 празни реда

Title - centered in capital letters,
bold, font size 14. Before him leave 2
blank lines

Между частите на публикацията се
оставя 1 празен ред

Between the parts of the publication
leaves 1 empty row

Име, презиме и фамилия на автора bold

Name and surname of the author bold

Частите
на
публикацията
се
наименуват – bold (Резюме, Ключови
думи, Увод, ...., Използвана литература)

Parts of the publication named bold
(Summary,
Keywords,
Introduction, .... References)

структура
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Кратко резюме – до 150-200 думи,
двустранно подравнено, размер на
шрифта 11
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Short summary – 150-200 words,
justified, font size 11

Ключови думи – до 4-7 думи, размер
на шрифта 11

11

Keywords – to 4-7 words, font size

Препоръчителната
структура
на
публикацията (в зависимост от характера
на съдържанието) е добре да включва:
увод, методология на изследването,
анализ на резултатите, заключение.

The recommended structure of the
publication (depending on the nature
of the content) you should include:
introduction, methodology of the
study, analysis of results, conclusion.

Таблиците
да
се
разположат
центрирани в текста като се номерират
(Таблица 1. – дясно подравнено, bold) и
наименуват (центрирано, bold) отгоре

Tables should be placed centered
in the text as numbered (Table 1. Right justified, bold) and named
(centered, bold) top

Таблиците
да
се
разположат
центрирани в текста като се номерират и
наименуват отдолу - центрирано, bold
(Фиг. 1. Хххххххххх)

Tables should be placed centered
in the text as a numbered and named
below - centered, bold (Fig. 1.)

Цитиранията се обозначават в средни
скоби в края на изречението като се
посочва фамилията на автора, годината
на публикуване на източника страницата
- напр. [Петров, 2009, с. 43]. При
позовавания страницата може да не се
посочи

References
are
indicated
in
brackets at the end of a sentence
stating the surname of the author,
year of publication of the source page
- eg. [Petrov, 2009, pp. 43]. Where
reference page cannot be stated

Списъкът на литературата се оформя
по азбучен ред по фамилията на първия
автор, а при няколко статии от един
автор(и), се подреждат по годината на
издаване. На първо място се поставят
заглавията на статии на кирилица, след
това на латиница, накрая се посочват
интернет източниците.

The list of literature is formed
alphabetically by surname of the
author, and in several articles of the
same author (s) shall be arranged by
year of publication. First place titles of
articles in Cyrillic, then in Latin, finally
indicating internet sources.

За контакти: Научно звание, научна
степен, месторабота на автора, адрес, Еmail и др. – центрирано, размер на
шрифта 11 (втори и следващ автор –
през 1 ред)

Contacts: After literature list,
containing – Academic rank, degree,
affiliation of the author, address, Еmail ... - centered, font size 11
(second and subsequent author - in
the first row)

