
Изисквания за оформление на докладите за  

XII НАЦИОНАЛНА ШКОЛА 

ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

 

 

Език: български  

Название на файла: фамилия на автора (или на първия автор) 

 
За да бъде сборникът с доклади от школата рефериран в международните наукометрични бази 

данни, необходимо е част от информацията да бъде преведена на английски език. Указанията за 

това ще намерите по-долу.  

 
Заглавна страница 

На български език  

заглавието на материала; 

двете имена на автора(авторите); 

името на институцията, към която работи/работят; 

адресът на институцията; 

електронен адрес на автора (авторите); 

резюме на материала до 250 думи; 

ключови думи до 6 на брой. 

На английски език  

заглавието на материала; 

двете имена на автора (авторите);; 

титлите, академичните длъжности и степените на автора (авторите); 

името на институцията, към която работи/работят; 

адресът на институцията; 

електронен адрес на автора (авторите); 

резюме на материала до 250 думи; 

ключови думи до 6 на брой. 



 

Обем на ръкописа  

Доклад: да не надхвърля 12 600 знака с интервалите (7 стандартни машинописни страници). 

Максималният размер включва резюме и ключови думи, текста с интервалите, таблици, фигури, 

приложения и литература. 

 

Текст, таблици и фигури  

Текстът и таблиците следва да бъдат във формат .doc или .docx за Windows X. 

Всички фигури и таблици следва да бъдат чернобели и читаеми. 

В текста следва да има конкретна препратка към всяка таблица и фигура. 

Названията на таблиците се разполагат над тях, а на фигурите – под тях. 

Авторите следва да се уверят, че заглавието, легендата и източника са ясно обозначени на всяка 

таблица и фигура. След изписаното на български език заглавие в квадратни скоби да се даде и 

преводът му на английски език.  

 

Оформление на текста  

Шрифт – Times New Roman; 

Размер на шрифта – 10 пункта; 

Междуредов интервал – Single; 

Полета – 2,5; 

Отстъп на първия ред в абзаца – 0,5; 

Номерация на страниците – долу вдясно. 

Бележките под линия  

Да бъдат номерирани последователно; 

Да не съдържат таблици или илюстрации. 

 

Литература  

Списъкът се представя в края на статията, подреден по азбучен ред с номерация, хронологично за 

всеки автор, като първо се подреждат авторите на кирилица и след тях – тези на латиница. 

 



References 

Идва след Литературата и съдържа всички заглавия от списъка в същия ред. Заглавията на 

кирилица следва да бъдат транслитерирани по БДС (вж. Закон за транслитерацията) и преведени 

на английски език, а след тях идват посочените вече източници на латиница. 

 

Стилът на списъка с литературата трябва да съответства на този на Ръководството за публикуване на 

Американската психологична асоциация (APA стил), широко използван за такъв вид публикации:  

http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 

 

Списъкът следва да се оформя в следния стил: 
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Интернет-източниците и други се посочват в отделен списък в края на статията след „Литература” с 

изрично посочване на Интернет-адреса и датата на достъп до съответния сайт. 

 

В текста се цитира по следния начин: 

(Зографова 2004: 54); (Селигман 2017: 117); (Kosterman & Feshbach 1989: 45). 

 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667
http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

