
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ/ 
Requirements to the layout 

 
Изисквания към оформлението на постерите/ Requirements to the layout of the posters:  размер 
120/80 см, ориентация „портрет“. Език на постерите: български/английски/size 120/80 cm, 
portrait orientation. Poster language: Bulgarian / English. 
 
Изисквания към оформлението на пълното съдържание на доклади и постери/ Requirements 
for the layout of the full texts of reports and posters: 
 

1. Заглавие – на български и английски език,  с главни букви, без съкращения, Times New Roman, 

font size 12, centered, bold/ Title - in Bulgarian and English, in capital letters, without abbreviations, 

Times New Roman, font size 12, centered, bold; 

2. Автори - името и фамилията на автора (авторите) се изписват с главни и малки 

букви, Times New Roman, font size 12, centered, bold, в следния ред – име, институция, име на 

града и държавата, електронна поща на водещия автор, след което се изписват същите 

данни за останалите автори от колектива. Ако авторите имат различна месторабота, 

това да бъде означено със звездички над името на автора, която да съответства на 

адреса, font size 12, Italic/ Authors – the name and surname of the author (s) are written in upper 

and lower case letters, Times New Roman, font size 12, centered, bold, in the following order – name, 

institution, city and country name, e-mail of the lead author, and then the same data for the other 

authors from the team. If the authors have a different place of work, they should be marked with 

asterisks above the author's name to match the address; 

3. Резюме - резюмето да бъде в обем до 200 думи, font size 12. Под текста се включват до 5 

ключови думи (Key words) на български и английски език, font size 12, Italic/ Summary – the 

summary should be up to 200 words, font size 12. Up to 5 key words in Bulgarian and English are 

included below the text, font size 12, Italic; 

4. Текстът на научния материал  се изписва  на Times New Roman, font size 12, justified with line 

spacing 1,5, и следва да съдържа следното/ The text of the scientific material shall be written on 

Times New Roman, font size 12, justified with line spacing 1.5, and shall contain the following:  

 Въведение/ Introduction; 

 Материал и методи/ Methods and materials; 

 Резултати/ Results; 

 Обсъждане/Discussion; 

 Изводи/ Conclusion; 

 Литература – цитираната литература да се подрежда в азбучен ред (кирилица, 

латиница) и да се описва съгласно стандарта - автор, заглавие, литературен източник – 

година, том, брой, страница/ Literature – the quoted literature should be arranged in 

alphabetical order (Cyrillic, Latin) and described according to the standard - author, title, 

literary source - year, volume, number, page; 



5. Обемът на научния материал не трябва да надвишава 20 страници, вкл. фигури, 

илюстрации, таблици или приложения/ The volume of scientific material shall not exceed 20 

pages, incl. figures, illustrations, tables or annexes .  

6. Фигурите, илюстрациите и таблиците да бъдат в текста или в отделно приложение към 

основния текст/ The figures, illustrations and tables should be in the text or in a separate annex 

to the main text . 

Пълното съдържание на научния материал  следва да бъде изпратено в рамките на две 
седмици след датата на провеждане на конференцията на следния електронен адрес: 
EFSAFocalpoint@mzh.government.bg/ The full text of the scientific material should be sent within two 
weeks after the date of the conference at the following e-mail address: 
EFSAFocalpoint@mzh.government.bg.  

7. Научни материали, които не отговарят на посочените по-горе изисквания няма да бъдат 

публикувани/ Scientific materials that do not meet the above requirements will not be published.  
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