
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА  ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ  

КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКАТА НА XXI ВЕК - КОРПОРАТИВНА, НАЦИОНАЛНА И 

МЕЖДУНАРОДНА“ 

НБУ, 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г., СОФИЯ 

Докладите няма да бъдат подлагани на каквато и да е редакционна обработка. Авторите поемат 
пълна отговорност за коректността на текста. Докладите ще се предават по време на конференцията 
на хартиен и на електронен носител на техническите секретари в съответните секции.  

 

Докладите трябва да са оформени съгласно следните стандартни изисквания: 

1. Обем  на доклада  – до 10 стандартни страници с междуредие – 1 ред и с  допълнително разстояние 

по 6 точки преди и 0 точки след всеки абзац. Отстъп в началото на всеки нов абзац – 1,20 см. 

Формат на страницата А4 със следните отстъпи: 

 за първа страница: горе– отгоре 3 см., отдолу 2 см., отляво 3 см., отдясно 2 см. 

 за останалите страници: отгоре 2 см., отдолу 2 см., отляво 3 см., отдясно 2 см. 

2. Материалът да бъде подготвен с помощта на  Microsoft Word 97-2003 с вградени графики и таблици. 
За основния текст да се използва шрифт  Times New Roman – Size 12. 

3. Заглавието, името на автора(ите), анотацията, ключовите думи на английски език и индексите от JEL 
класификация да са разположени както следва:  

 заглавие (на основния език на доклада), празен ред, заглавие (на английски език) отпечатани с 
главни букви с удебелен щрифт Times New Roman - Size 14 и разположени на 3 см., от горния 
край на страницата;  

 името на автора(ите) и институцията през един празен ред под заглавието (на основния език на 
доклада), празен ред, име на автора(ите) и институцията на английски език  – Size 12.  

 анотацията (abstract) на (на основния език на доклада), празен ред, анотация на английски език 
в обем до пет машинописни реда през един празен ред под името на автора(ите) – Size 10;  

 ключовите думи (key words) на английски език с наклонен шрифт през един празен ред под 
анотацията – Size 10. 

 индексите от JEL класификация - с наклонен шрифт през един празен ред под ключовите думи  
– Size 10. 

4. Текстът на доклада започва през два празни реда след заглавието. Фигурите и таблиците се монтират 
в текста. Всички параграфи от основния текст да са подравнени двустранно с отстъп на първия ред 1,2 
см. Междуредие – 1  ред, с допълнително разстояние по 6 точки преди и 0 точки след всеки абзац. 

5. Литературата, цитирана в текста, се означава с името на автора и цифра, заградени в малки скоби ( ), а 

номерата на формулите - с цифра, разположена вляво от тях, в малки скоби ( ). Формулите  в текста се 

оформят с Equation Editor с Size 10, наклонен шрифт. 

София 1618, ул. Монтевидео 21 
тел.: 8110 604, 8110 605 

 

 тел.: 8110 101, 8110 151 факс: 8110 651 

 



6. Литературата, посочена в края на материала, се изписва съгласно стандарта на библиографското 
описание, през два празни реда след текста на доклада, ляво подравнен текст. 


