
ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (Times New Roman, 14 pt., 

удебелено, центрирано, главни букви) 
 

Име, презиме или фамилия (Times New Roman, 12 pt., удебелено, 

центрирано)1 

Научна степен, научно звание (Times New Roman, 12 pt., центрирано) 

Име на университет или институция, държава, имейл, https://orcid.org/XXXX-

XXXX-XXXX-XXXX 2  

(Times New Roman, 12 pt., центрирано) 
 

Резюме: Резюме на български език в обем от 150 до 200 думи, представящо 

основните точки на статията и заключенията.  

(Times New Roman, 12 pt., двустранно подравняване, единична редова разредка)  

Посочва се идентификационен номер на автора в научната база ORCID: 

https://orcid.org/register. 
 

Ключови думи: ключови думи на български език (от 3 до 5) 

(Times New Roman, 12 pt., двустранно подравняване) 

 

JEL: JEL кодове (Times New Roman, 12 pt., двустранно подравняване) 

 

 

TITLE OF THE MANUSCRIPT IN ENGLISH (Times New Roman, 14 pt., 

bold, center, all caps) 
 

Name, surname or last name (Times New Roman, 12 pt., bold, center) 

Science degree, scientific title (Times New Roman, 12 pt., center) 

University or Institution Name, Country, Email, https://orcid.org/XXXX-XXXX-

XXXX-XXXX 

(Times New Roman, 12 pt., bold, center) 

 

Abstract: abstract of the publication in English (150 to 200 words) presenting the main 

points of the paper and the conclusions (Times New Roman, 12 pt., Justified, line 

spacing: single) 

ORCID information is required for all authors. 

 

Key words: the key words in English (3 to 5) 

 (Times New Roman, 12 pt., justified) 

 

JEL: JEL codes (Times New Roman, 12 pt., justified) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 При повече от един автор, последователно се представя информация за всеки един от съавторите. 
2 При повече от един автор, последователно се представя информация за всеки един от съавторите. 



 

 

 

Заглавие на български език (Times New Roman, 14 pt., удебелено, 

центрирано, главни букви) 
 

Име, презиме или фамилия (Times New Roman, 12 pt., удебелено, 

центрирано) 

Научна степен, научно звание (Times New Roman, 12 pt., центрирано) 

Име на университет или институция, държава, имейл, https://orcid.org/XXXX-

XXXX-XXXX-XXXX   

(Times New Roman, 12 pt., центрирано) 

 

Въведение (Times New Roman, 12 pt., удебелено, ляво подравняване) 

 

Съдържание на въведението (Times New Roman, 12 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка. 

Преди да изпратите ръкописа си, моля, уверете се, че всяко цитиране в текста 

има съответна препратка в списъка с използвана литература. И обратно, уверете 

се, че всеки запис в референтния списък има съответно цитиране в текста. 
 

1. Наименование на първи параграф (Times New Roman, 12 pt., удебелено, 

ляво подравняване, единична редова разредка, отстъп в началото на нов абзац 

- 0,75 см). 
 

Съдържание на първи параграф (Times New Roman, 12 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка, отстъп в началото на нов абзац - 0,75 

см). При цитиране се спазват изискванията на APA Style (https://www.uni-

svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane). 

Допълнителните бележки, разяснения и коментари се извършват под линия3. 

 

Вградете таблиците, фигурите, графиките и формулите софтуерно в текста и 

ги центирайте хоризонтално. Предпочитаните формати за фигури са GIF и JPEG 

(JPG). Моля, направете справка с таблицата или фигурата в текста (виж таблица 

1). 

 

Таблица 1 

Наименование на таблица (Times New Roman, 12 pt., курсив, ляво подравняване) 

    

    
Източник: (Times New Roman, 11 pt., курсив, ляво подравняване) 
 

2.1. Наименование на първи подпараграф (Times New Roman, 12 pt., курсив, 

ляво подравняване, единична редова разредка) 
 

Съдържание на първи подпараграф (Times New Roman, 12 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка).  

 
3 Допълнителни бележки, разяснения и коментари (Times New Roman, 10 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка). 



Броят на параграфите и подпараграфите (ако има такива) се определя по 

лична преценка на автора. 
 

 

Фигура 1. Наименование на фигура (Times New Roman, 12 pt., курсив, 

центрирано) 
Източник: (Times New Roman, 11 pt., курсив, центрирано) 

 

Цифрите и текста вътре в графиките и фигурите се изписват с шрифт 

Times New Roman 12 pt. (но не по-малко от 9 pt). 
 

2.2. Наименование на втори подпараграф (Times New Roman, 12 pt., курсив, 

ляво подравняване, единична редова разредка) 

 

Съдържание на втори подпараграф (Times New Roman, 12 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка).  

 

2. Наименование на втори параграф (Times New Roman, 12 pt., 

удебелено, ляво подравняване, единична редова разредка) 

 

Съдържание на втори параграф (Times New Roman, 12 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка).  

 

Формулите се създават с Equation Editor. Трябва да бъдат номерирани от 1 до ….. 

в скоби, като формула (1). 
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Заключение (Times New Roman, 12 pt., удебелено, ляво подравняване) 

 

Съдържание на заключението (Times New Roman, 12 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка). 

 

Използвани източници (Times New Roman, 12 pt., удебелено, ляво 

подравняване) 

 

Списъкът с цитираните литературни източници се оформя съобразно 

изискванията на APA Style (https://www.uni-

svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane). Подредбата на 

литературните източници е по азбучен ред (Times New Roman, 12 pt., двустранно 

подравняване, единична редова разредка). 

 

1. Славова, М. (2016). Дигитална трансформация на бизнеса. Икономически и 

социални алтернативи(4), 142-149. 

2. Slay, J., & Koronios, A. (2006). Information Technology Security and Risk 

Management. Chichester: Wiley. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


