
УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА 
РЪКОПИС /Заглавие/ 
Име (Б.) ФАМИЛИЯ 1, Име (Б.) 
ФАМИЛИЯ 2 /Автори/ 
1 Месторабота 
2 Месторабота 
Резюме 
Материалът трябва да бъде придружен с 
резюмета на български и английски език. 
В резюмето се посочват целта и 
задачите на разработката, коментират 
се основните резултати и приноси и се 
дава заключението. Обем на резюмето - 
до 200 думи (до 10 реда). 
Ключови думи: …… 
1. УВОД 
Тези указания се отнасят за подготовка на 
материал за публикуване в “ИЗВЕСТИЯ 
на Съюза на Учените – Сливен”. Те са 
оформени във вид, който да илюстрира 
препоръчителното графичното оформяне 
на ръкописа. 
Преди да започнете работа се запознайте с 
правилата за работа в списанието (може 
да последвате връзките дадени на 
Интернет страницата на списанието на 
адрес: 
http://www.tu-sliven.com/sub/subsj.htm.): 
1. Етични правила при публикуване. 
2. Правила за публикуване в списанието. 
В списанието се приемат за публикуване 
статии от всички научни области, 
написани на български, руски, английски 
френски и немски езици в електронен 
формат. Авторите носят отговорност за 
оригиналността на своите материали. 
Обемът на материала да не превишава 6 
страници, в т.ч. литература,таблици, 
фигури и резюмета.Задължително е 
използването на Международната система 
за измервателни единици - SI (на 
английски). 
Моля, прочетете внимателно тези 
изисквания преди подготовката за 
изпращане на материала. Статиите, 
които не отговарят на тези изисквания, 
ще се връщат за доработка. 
 
 
 
 
 

2. УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ 
2.1 ЧАСТИ НА РЪКОПИСА 
Ръкописът да има: заглавие; резюме; 
текст; списък на литературата, 
информация за авторите. 
Заглавието на материала трябва да бъде 
изписано с главни букви, кратко и без 
съкращения. Двете имена на авторите 
(трето, само с инициал - в краен случай), 
изписани изцяло, се поставят под 
заглавието, а под тях - точното 
наименование на организацията, където 
работят. 
Резюмето трябва ясно да индикира 
претенцията на автора за оригинален научен 
резултат – какъв е той, как е получен и с 
какви инструменти и аргументи са 
интерпретирани получените опитни и други 
данни. 
Текстът трябва да е структуриран на увод, 
главна част и заключение. От текста 
задължително трябва да се проявят следните 
компоненти на работата: „предмет (субект) – 
хипотеза – цел – задачи“. 
В увода трябва да бъде формулирана 
мотивировката и целта на работата. 
В главната част (която може да бъде разбита 
на части) се описва разглеждания проблем. 
В заключението се формулират изводите от 
направените разглеждания. 
Използвайте прости изречения в 
декларативен стил. Аргументирайте 
съжденията си. 
Използвайте общоприети означения, а 
нестандартни символи и абревиатури 
дефинирайте, когато ги въвеждате. 
Експерименталната част и/или изчисленията 
представяйте така, че да е възможно тяхното 
повторение. 
НE се допускат бележки под черта. 
Литературните източници, при цитиране в 
текста, се означават с арабска цифра, 
заградена в средни скоби [ ]. 
Списъкът на литературата се дава след 
заключението и е номериран. 
В края на текста авторът вписва трите си 
имена, академична длъжност и научна 
степен, месторабота, служебен адрес, 
телефон, e-mail за контакти. Ако авторите са 
няколко, се отбелязват данните на един от 
авторите. 



Най-накрая следват заглавие, автори, 
месторабота, резюме и ключови думи на 
АНГЛИЙСКИ език. 
2.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАБОРА 
Материалът да е набран с продукта MS 
WORD 2003 или по-късните му версии. 
Материали набрани на LaTex и други 
текстови редактори не се приемат. 
Текстът се набира без табулации, с формат 
на листа А4 (210x297) и отстояния (Top 2.0 
cm; Bottom 2.0 cm; Left 2.0 cm; Right 2.0 cm), 
шрифт Times New Roman, височина 12 pt, 
междуредие 1 (SINGLE). 
Математическите формули да са изпълнени с 
Equation Editor и са номерирани вдясно. 
Номерата на формулите се поставят в скоби 
(). 
Таблиците да са с ширина до 17 cm (при 
едноколонен формат) или до 8 сm (при 
двуколонен формат), да са номерирани и да 
имат кратък пояснителен текст (заглавие), 
който да не се повтаря в текста. Таблиците се 
номерират отгоре вдясно, като 
пояснителният текст е разположен между 
таблицата и нейния номер. 
Илюстрационните материали (фигури, 
снимки и др.) да са с ширина до 17 cm или до 
8 сm), отдолу да са номерирани и да имат 
кратък пояснителен текст (заглавие). Ако те 
не са вмъкнати в текста с Word, да се 
прилагат на електронен носител CD/DVD, 
заедно с файла на статията, като отделни 
файлове в графичен формат. 
Списъкът на литературата се построява 
както следва: 
- за статия: изписват се първо фамилията и 
инициалите на първия автор, следват и 
инициалите и на фамилиите авторите по ред 
до четвъртия вкл., заглавие на статията, 
название на списанието (на Italic), ТОМ, 
номер на книга в bold (ако има), ГОДИНА, 
страници; 
- за книги: фамилията и инициалите на 
авторите, название на книгата, издателство, 
място на издаване и година. 
Примерите са посочени по-долу в 
ЛИТЕРАТУРА. 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авторите представят на посочения адрес 
ръкописа си като, разпечатка в един 
екземпляр - необходим за научния редактор 
и на електронен носител – на CD/DVD или  

e-mail. r.spasova@mbalsliven.org , 
k.taneva71@abv.bg 
 
/Примери/ 
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GUIDE FOR PREPARING MANUSCRIPTS 
Author ONE 1, Author TWO 2 
1 Institute of Author ONE 
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Abstract 
An abstract must accompany every article. It 
should be a brief summary of the significant 
items 
of the main paper. An abstract should give 
concise information about content of the core 
idea 
of your paper. It should be informative and not 
only present the general scope of the paper, but 
also indicate the main results and conclusions. 
An abstract should not normally exceed 200 
words. 
Keywords: ……__ 


