
„Научни трудове на СУБ – Пловдив“ е периодично, индексирано, рецензирано и реферирано 

научно издание на Пловдивския клон на Съюза на учените в България, най-голямата и авторитетна 

неправителствена професионално-творческа организация на българските учени. 

В изданието, в 4 серии, се публикуват доклади и научни съобщения, изнесени на научни форуми 

на СУБ-Пловдив. Приемат се за публикуване след рецензиране статии на български и чуждестранни 

учени срещу заплащане по приета от Управителния съвет тарифа. 

Тези 4 серии, в които са обхванати всички клонове на съвременната научна мисъл, са 

регистрирани със самостоятелни ISSN - индекси и са съответно: 

Серия А. Обществени науки, изкуство и култура ISSN  1311-9400 

Серия Б. Естествени и хуманитарни науки ISSN 1311-9192  

Серия В. Техника и технологии ISSN 1311-9419 

Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина ISSN 1311-9427 

Всички публикувани материали се рецензират от утвърдени и водещи в съответната научна област 

специалисти. 

Авторите носят напълно и изцяло отговорност за съдържанието на своите материали. 

Подготвените за отпечатване материали трябва да са в обем до 4 страници. Допускат се и по- 
обемни статии и доклади, като всяка допълнителна страница се заплаща отделно. 

Текстът трябва да бъде набран на компютър, записан във формат Microsoft Word и предоставен 

в електронен вариант и хартиен носител. Материали могат да се изпращат и по e-mail на адрес: 

sub_plov@mail.bg, приложени като прикачен файл „attachment“ към основното писмо. 

Основните параметри на всяка страница са: 

1. Размер на страницата:  File, Page Setup, Paper Size – А4. 

2. Размер на печатаемото поле - 14 см на 21 см: 

File, Page Setup, Margins: 

в сантиметри 

в инчове 

Top, Bottom – 4.3 cm; 

Top, Bottom – 1.69 in; 

Left, Right – 3.5  cm; 

Left, Right – 1.38 in. 

3. Междуредово разстояние: Format, Paragraph, Line spacing single. 

4. Шрифт – Times New Roman C  /кирилик/ 

Тема на доклада , автори,  месторабота,  – Size 12, Bold 

Abstract – Size 10, Bold 
Текст на доклада и резюмето – Size 10, Normal. 

5. Първа страница да започва с 6 празни реда (3 см), за да се монтира „шапка“ с темата и датата 
на научния форум, както и идентификаторите на съответния том. 

6. На първа страница, след оставеното място за „шапка“ се изписва в посочения ред, КАТО СЕ 

ЦЕНТРИРА: 

тема на доклада  (с главни букви) – на бълг. език; 
автори (име и фамилия, без титли и съкращения) – на бълг. език; 

месторабота – на бълг. език; 

Празен ред 

тема на доклада (с главни букви) – на английски език; 
автори (име и фамилия, без титли и съкращения) – на английски език; 

месторабота – на английски език. 

7. На нов ред се изписва  резюме  на английски език (Abstract), ко ето не се центр ира. 
8. Следва текстът на резюмето (на английски език). 

9. Ключови думи (на английски език). 

Празен ред 

10. Следва текстът на доклада (на български или английски език). 

11. Фигурите, снимките и диаграмите към доклада трябва да бъдат чер но -бели  и  
 позиционир ани в текста.  

12. Бележки и забележки се пишат под линия на съответната страница изписани на латиница. 

13. Цитираната от автора(ите) литература да бъде разположена в края на статията, изписан а на  
 латиница, а в текста да се дава в малки скоби, като се изписват името на автора (на латиница) и 

годината на издаване. Пример: ...(Ivanov, 2013). 

14. При желание авторите могат да публикуват в края на статията информация за себе си и адрес 

за връзка и кореспонденция. 

Материали,  които  не  са  оформени  според  гореизложените  изисквания,  няма  да  бъдат 

разглеждани. Хартиени отпечатъци и дискове не се връщат. Хонорари не се изплащат. 
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