ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ
•

Форматиране на страниците:
o Margins: Top, bottom – 2 cm, left – 3,5 cm, right – 2 cm;
o Paper size: A4;

•

Шрифт: Arial – 12 pt.

•

Разстояние между знаците: Параграф - Отстъпи и разстояние
o Indentation: Left, Right 0; Special: First line 1 cm;
o Spacing: Before 0 pt, After 0 pt;
o Line spacing: 1,5 lines.
Всички подзаглавия (точки в изложението) трябва да бъдат номерирани с

арабски цифри в редът на тяхното включване в текста. Не трябва да се използват
повече от три нива на заглавията. Подзаглавията трябва да бъдат изписани от
началото на реда, без отстъпване. Следвайте инструкциите за форматиране:
1. Подзаглавие на първо ниво: bold, lowercase letters, 12 pt.
1.1. Подзаглавие на второ ниво: bold italic, lowercase letters, 12 pt.
1.1.1. Подзаглавие на трето ниво: italic, lowercase letters, 12 pt.
Формули, фигури, таблици и бележки под линия са неразделна и интегрирана част
от текста.
Формулите трябва да се представени в текста номерирани в скоби, в дясно - (1).
Снимките и сканираните изображения трябва да имат разделителна
способност от поне 300dpi и трябва да бъдат дадени във формат jpg или tiff.
Номерацията и надписът се намират над изображението - (Фигура 1; Фигура 2 ; ...),
центрирани.
Таблиците трябва да бъдат дадени във форма, която позволява редактиране.
Заглавието, дадено над таблицата, трябва да е номерирано (Таблица 1; Таблица 2
...), центрирано.
Цветните фигури и таблици трябва да се избягват. Ширината на фигурите и
таблиците трябва да бъде по-малка от 10 см. Всяка фигура и таблица трябва да
съдържа източникът, който е поставен под фигурата и таблицата, центриран.

Бележките под линия трябва да се прилагат по изключение само за да се
изяснят някои термини или части от ръкописа, но не и като заместител на
използването на препратки към литературни източници и позовавания - (Bodie, Z.,
Kane, A., Marcus, A.J., 2013). Винаги използвайте бележки под линия (footnotes)
вместо крайни бележки (endnotes). Бележките под линия трябва да бъдат написани
на Arial (Latin) – 11 pt.

ЗАГЛАВИЕ
(14 pt, Arial, Bold, Single, Centred, Uppercase)
Име и Фамилия на автора1
(12 pt, Arial, Bold, Single, Right)
Име и Фамилия на съавтора 2
(12 pt, Arial, Bold, Single, Right)

Резюме: – 12 pt, Arial, Italic, Single, Justified..........................................................
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….……………………
Резюмето не трябва да съдържа повече от 250 думи.
Ключови думи (Key words): 12 pt, Arial, Italic, Single, Justified, не повече от 6 думи
JEL classification: 12 pt, Arial, Italic, Single, Right ..........
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

Abstract (резюме на английски език): – 12 pt, Arial, Italic, Single, Justified.........
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….……………………
Резюмето не трябва да съдържа повече от 250 думи.
Key words: 12 pt, Arial, Italic, Single, Justified, max. 6 words
JEL classification: 12 pt, Arial, Italic, Single, Right ..........
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
1

Академична длъжност и научно звание, Научна организация / Университет, Факултет, email на автора (11 pt, Arial, Justified), пощенски адрес
2
Академична длъжност и научно звание, Научна организация / Университет, Факултет, email на автора (11 pt, Arial, Justified), пощенски адрес

Заглавие и подзаглавия
(12 pt, Arial, Bold, Left)

Основен текст – 12 pt, Arial, Line spacing – 1,5, Justified, First line: 1 cm
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Препратки в текста към литературни източници и позовавания:
(Фамилия на автора/авторите, година, страници);
Не използвайте бележките под линия, за да посочите литератирни източници
или позования!
Библиография
(12 pt, Arial, Justified, Bold, Left)
1.
2.
3.
….
Моля, посочете използваните литературни източници и позования по азбучен ред.
Моля, при позоваванията към библиографията да се спазва следното
оформление:
Статии от списания
Фамилия на автора, инициал на личното име. (година на публикуване), Заглавие на
статията, Наименование на списанието, Том, Брой, Страници
Tsenkov, V., Stoitsova-Stoykova, A. (2017), The impact of the global financial crisis on the
market efficiency of capital markets of South east Europe, International Journal of
Contemporary Economics and Administrative Sciences, Volume 7, Issue 1-2, pp.31-57
Книги
Фамилия на автора, инициал на личното име. (година на публикуване), Заглавие на
книгата, Издател, Място на издаване
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2013), Essentials of Investments - 9-th Edition, McGrawHill Irwin, New York.

Доклади от научни конференции
Фамилия на автора, инициал на личното име. (година на публикуване), Заглавие на
доклада, Наименование на конференцията, страници, Организатор, Място на
провеждане.
Ganchev, G.T., Tsenkov, V., Stavrova, E. (2017), The impact of FOREX rates on the stock
exchange indexes’ returns in south-east Europe, International Scientific conference on
recent advances in IT, Tourism, Economics, Manegment and agrecuture – ITEMA 2017,
pp.462-469, Association of Economists and Managers of the Balkans, Budapest, Hungary.
Интернет източници
Институция (или автор). Пълно изписване на интернет адреса с който се достига до
позованият източник.
The Organisation for
https://www.oecd.org

Economic

Co-operation

and

Development

(OECD)

-

