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 Докладите трябва да са написани на български език от български автори и на английски (работен) 
език за чуждестранни автори.

Споразумение за прехвърляне на авторски права трябва да бъде подписано и върнато на нашата 
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доклада. С подписването на това споразумение авторите гарантират, че целият труд е оригинален и не е 
бил публикуван, изпраща се само в списанието и че целият текст, данни, фигури и таблици, включени в 
труда са оригинални и непубликувани преди това или подавани другаде в каквато и да е форма. 
Процесът на рецензиране започва след получаване на този документ. В случай, че докладът вече е 
представян на конференция, той може да бъде публикуван в нашето списание, само ако не е бил 
публикуван в общодостъпни материали от конференцията; при такива случаи трябва да се направи 
съответното изявление, което се поставя в редакционните бележки в края на статията.

Общ стил и оформление
Обемът на доклада не трябва да надхвърля 12 стандартни страници (A4) в една колона (страница 

от 3600 знака), вкл. Таблици и фигури. Форматът е MS Office Word (normal layout). Рецензентите си 
запазват правото да съкратят статията, ако е необходимо, както и да променят заглавията.

Заглавието на доклада не трябва да надхвърля 120 знака.
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Авторът за кореспон-денция и неговият/нейният имейл трябва да са указани. 

Резюмето на доклада  е на английски и не трябва да надхвърля една страница. 
Ключовите думи трябва да са в рамките на 4 до 6.
Фигурите и илюстрациите се номерират последователно (с арабски цифри) и трябва да са 

споменати в текста. Фигурите се влагат в текста с формат JPG с минимум 300 dpi. Фигурите 
трябва да бъдат интегрирани в текста в редактируема форма. 

Таблиците, със заглавие и легенда по желание, трябва да бъдат номерирани последователно и 
трябва да са споменати в текста. 

Бележките под линия трябва да се избягват. 
Препратките (цитирана литература) трябва да се цитират последователно по ред на 

появяване в текста, изписани чрез транслитерация на латиница, като се използват цифри в 
квадратни скоби според системата Ванкувър.
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