Полета: отгоре и отдолу: 3 cm; в ляво и дясно: 2.5 cm.

ЗАГЛАВИЕ - ШРИФТ 14 PT TIMES NEW ROMAN, BOLD,
UPPERCASE
Един свободен ред (12 pt)

Име Фамилия1, Име Фамилия2*, Име Фамилия1
Кореспондиращият автор е маркиран (*). Използвайте шрифт 14 pt Times
New Roman.
Един свободен ред (12 pt)
1

Адрес/месторабота на автора шрифт 10 point Times New Roman –моля избройте адресите на всички
автори на отделен ред с разстояние 6 pt между редовете
*Автор за кореспонденция: e-mail.....

Два свободни реда (12 pt)

Резюме – шрифт 14 pt Times New Roman, bold (до 300 думи)
Текстът е подравнен от двете страни с разстояние между редовете 1 (шрифт 12 pt Times
New Roman). Резюмето трябва да съдържа контекста на проведеното изследване и да
дава информация за целите, използваните методи, основните резултати и
произтичащите от тях изводи.То трябва да набляга на новостите и най-важните аспекти
в научния труд. Резюмето не съдържа заглавия на отделни раздели (Цел, Резултати...),
текстово е построено в един абзац, без цитиране на литературни източници. При
наличие на неспецифични абревиатури, те трябва да бъдат обяснени при първата им
поява.
Един свободен ред (12 pt)
Ключови думи, 12 pt Times New Roman, bold, Italic: Избройте до 6 ключови думи по
азбучен ред, разделени със запетая (,). Не използвайте неспецифични символи или
съкращения.
Един свободен ред (12 pt)

Увод – 14 pt Times New Roman, bold
Независимо от ориентирането на страницата, полетата от ляво и дясно трябва да са 2.5
cm, а отгоре и отдолу - 3 cm. Страниците не се номерират.
Научният труд е структуриран в разделите Увод, Материал и методи, Резултати,
Обсъждане (или Резултати и обсъждане), Изводи, Благодарности (при необходимост),
Литература. Възможно е подобен план да не е напълно подходящ за всяка научна
област (напр. икономика). Авторите могат да модифицират разделите съобразно
научната област, но да се придържат максимално към зададените по-горе. Разстоянието
между заглавията / подзаглавията на разделите в научната публикация и текста към тях
е 6pt.
Един свободен ред (12 pt)

Полета: отгоре и отдолу: 3 cm; в ляво и дясно: 2.5 cm.

Материал и методи – 14 pt Times New Roman, bold
Описват се използваният материал, прилаганите методи на изследване и статистическа
обработка за целите на експеримента.
Подзаглавие – 12 pt Times New Roman, bold
Преди подзаглавието се оставя свободeн ред (6 pt). Разстоянието между него и текста
към него също е 6 pt.
Един свободен ред (12 pt)

Резултати – 14 pt Times New Roman, bold
Всички таблици и фигури трябва да са поставени в текста на подходящите за тях места.
Заглавията им трябва да са ясни и достатъчно информативни. Всички таблици и фигури
трябва да са цитирани в текста. Разстоянието между таблицата/ фигурата и текста е 12
pt, a разстоянието със заглавието им е 6 pt. Ако текстът на публикацията е български,
Заглавията на таблиците/фигурите, текста в тях и обяснитените бележки трябва да са
преведени и на английски .
Един свободен ред (12 pt)
Tаблица 1. Заглавие – 12 pt Times New Roman
Показател a

Стойност b

Стойност

Показател 1

100

0.1

Показател 2

300

0.2

Показател 3

500

0.3

ab

Обяснителните бележки се поставят под таблицата маркирани, използва се шрифт 10
pt Times New Roman с разстояние между тях и таблицата /фигурата, както и след тях и
основният текст от 6 pt.
Един свободен ред (12 pt)

Полета: отгоре и отдолу: 3 cm; в ляво и дясно: 2.5 cm.

Фигура 1. Заглавие – 12 pt Times New Roman

Обсъждане – 14 pt Times New Roman, bold
Може да се комбинира с резултатите като Резултати и обсъждане. Литературните
източници в текста се цитират както следва: при един автор: Horvat (2003) или (Horvat,
2003).При двама автори: Horvat and Szabo (2010) или (Horvat and Szabo, 2010). При
повече автори: Horvat et al. (2005) или (Horvat et al., 2005). Литературните източници се
подреждат по абучен ред, а при необходимост и хронологично.
Един свободен ред (12 pt)

Изводи – 14 pt Times New Roman, bold
Посoчват се главните изводи, произтичащи от резултатите на изследването. Не се
посочват литературни източници в изводите.
Един свободен ред (12 pt)

Благодарности – 14 pt Times New Roman, bold
(ако са необходими такива)
Един свободен ред (12 pt

Title in English - 14 pt Times New Roman, bold
Name Surname1, Name Surname 2*, Name Surname1 – 12 pt Times New Roman
Abstract in English -12 pt Times New Roman, bold
Текст на резюмето на научния труд на английски език. Разстоянието между заглавието,
авторския колектив и текста на резюмето е 6pt.
Keywords-12 pt Times New Roman, bold, Italic: keyword1, keyword 2, keyword 3…

Полета: отгоре и отдолу: 3 cm; в ляво и дясно: 2.5 cm.

Един свободен ред (12 pt)

Литература – 14 pt Times New Roman
Литературните източници се подреждат по абучен ред, а при необходимост и
хронологично. Изписват се с шрифт 12 pt Times New Roman с разстояние между тях
6pt. Необходимо е всички литературни източници да са цитирани в текста.
Примери: Научна периодика:
Webb, E., H. O’Neill (2008): The animal fat paradox and meat quality. Meat Science, 80: 2836.
Zhelyazkov, G., T. Popova, Y. Staykov (2015): Effect of sunflower and linseed oil
supplementation in the diet on the chemical and fatty acid composition of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss W.), cultivated in recirculating system, Bulgarian Journal of
Agricultural Science, Suppl. 1, 21: 161–168.
Дисертации:
Caetano, A.R. (1999): Comparative mapping of the horse (Equss caballus) genome by
synteny assignment of type-I genes with a horse-mouse somatic cell hybrid panel. Ph.D.
Dissertation, University of California, Davis.
Книги:
Bendall, J. R. (1973): Post-mortem changes in muscle. In: Bourne, G.H. editor. The structure
and function of muscle, Academic Press, N.Y.: 243-309.
Сборници от конференции:
Popova, T., M. Ignatova, E. Petkov (2015): Lipid composition of meat in male layer-type
chickens at different age. In: Proceedngs of the 4th International congress “New Perspectives
and Challenges in Livestock Production”, Belgrade, 7-9 October, 2015: 168-175.

