
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА 
РЕЗЮМЕТАТА НА ДОКЛАДИТЕ: 

• Формат на страница: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top - 3 cm, Bottom - 4 cm, 

Left - 3 cm, Right - 3 cm; Footer - 3 cm. Номерация на страниците - долу, дясно.  

• Заглавие: Главни букви, Font: Times New Roman, Font style: Bold, Size: 14 pt; 

Alignment: Center 

• Автор(и): Под заглавието - Size: 12 pt, Font style: Bold; Alignment: Center - един 

празен ред; научно звание и степен, име и фамилия на автора (авторите). На нов 

ред - организация, телефон и е-mail адрес  

• Основен текст: Под автор(и) - Font: Times New Roman, Size: 12 pt; Line spacing: 

Single, Alignment: Justified.  

• Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, в рамките на текстовото каре. 

При вмъкване на изображение от външен файл, същият да бъде наличен във 

формат jpg. Под фигурата - номер и наименование: Font style: Bold; Alignment: 

Center. 

• Таблици: Над таблицата – номер и наименование: Font style: Italic. Таблиците - 

центрирани, наименованието – дясно подравнено спрямо таблицата. 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪЛНОТО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ: 

 

Докладите, които възнамерявате да представите на научната сесия и желаете да се 

публикуват на сайта на Контактния Център, следва да съдържат изискуемите за такъв 

тип научни трудове реквизити, каквито са изискванията за научни списания, 

включително – резюме (на български и английски език), литературна справка по 

проблема като въведение към темата на изследването, цел на изследването, резултати, 

обсъждане и изводи, използвана литература, а фигурите, илюстрациите и таблиците 

могат да бъдат в текста или в отделно приложение към основния текст. 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА 

ПОСТЕРИТЕ: 

• Размер на постера следва да бъде 120/80 см, ориентация „портрет“. 

• Език на постерите: български/английски 

Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят 

на изискванията и обявените тематики и не са представени в регламентирания срок. 



Резюметата на всички доклади, включително докладите, които няма да бъдат 

включени в програмата на конференцията, и постерите ще бъдат публикувани в сборник 

„Научни доклади по безопасност на храните“, издание на Българския Контактен Център 

на EFSA. 

Пълното съдържание на докладите ще бъде публикувано на електронната страница 

на Българския Контактен Център на EFSA, в случай че са спазени изискванията, 

посочени в заявката. 

 


