
Екологично инженерство и опазване на околната среда 

  

УКАЗАНИЯ ÊÚÌ ÀÂÒÎÐÈÒÅ 

Ñïèñàíèå "Åêîëîãè÷íî èíæåíåðñòâî è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà" ïóáëèêóâà â ñâîèòå 
íàó÷íè è ïðèëîæíè ðóáðèêè îðèãèíàëíè ñòàòèè, îáçîðè и информационни материали îò 
áúëãàðñêè è ÷óæäè àâòîðè íà àíãëèéñêè èëè áúëãàðñêè åçèê â îáëàñòòà íà åêîëîãèÿòà, 
åêîëîãè÷íîòî èíæåíåðñòâî è îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà. 

1. Îðèãèíàëíèòå íàó÷íè ñòàòèè да са с обем 4-10 ñòðàíèöè (âêëþ÷èòåëíî ôèãóðè è 
òàáëèöè), a обзорите − до 14 страници.  

2. Материалите да бъдат написани на Microsoft Word, шрифт Times New Roman. Формат 
на страницата − А4; полета: горе 2 cm, долу 3,5 cm, ляво 2,8 cm, дясно 1,2 cm. Таблиците и 
фигурите (четливи, черно-бели) да са на съответното място в текста.  

3. Çàãëàâèåòî íà ñòàòèÿòà èëè îáçîðà òðÿáâà äà áúäå êðàòêî è áåç ñúêðàùåíèÿ (14 pt) и 
да отразява същността на изследването. Èìåíàòà íà àâòîðèòå (лично è ôàìèëíî èìå 
èçïèñàíè èçöÿëî − 11 pt) òðÿáâà äà бъдат центрирани под çàãëàâèåòî. Òåêñòúò (11 pt) ñå 
ïðåäõîæäà îò заглавието и резюме (10 pt) íà английски åçик â обем íà íå ïîâå÷å îò 10 
ðåäà è êëþ÷îâè äóìè (10 pt) íà íå ïîâå÷å îò åäèí ðåä. 

4. Âñè÷êè èçìåðèòåëíè åäèíèöè òðÿáâà äà áúäàò íàïèñàíè ñúãëàñíî Ìåæäóíàðîäíàòà 
èçìåðèòåëíà ñèñòåìà СИ. Допускат се (като допълнителна информация в скоби) и 
измерителни единици наложили се в съответната области. 

5. Èçïîëçâàíèòå â òåêñòà ñúêðàùåíèÿ òðÿáâà äà áúäàò ïîÿñíåíè ïîä ÷åðòà èëè ïî 
ñúîòâåòåí íà÷èí â òåêñòà.  

6. В текста иìåíàта на авторите и òåõíèòå ñòàòèè èëè ìîíîãðàôèè òðÿáâà äà áúäàò 
цитирани с íîìåðа (в квадратни скоби), отговарящи на тези в библиографската справка.  

7. В края на текста се изписват (на български и английски езици) имената на авторите, 
титли и длъжност (по желание) и адрес за кореспонденция (вкл. телефон и е-mail). 

8. Материалите се пðåäоñòàâÿò в електронен вид: íà диск/äèñêåòà или по електронна 
поща. При поискване се ïðåäñòàâят и на хартиен носител.  

9. На материали, неотговарящи на горните изисквания, няма да бъде даван ход. 
10. Ïðåäоñòàâåíèòå çà ïуáëèêóâàíå ìàòåðèàëè ñå ðåöåíçèðàò îò äâàìà àíîíèìíè 

ðåöåíçåíòè. Íåпðèåòèòå ìàòåðèàëè íå ñå âðúùàò íà àâòîðèòå. 
11. Редакцията си запазва правото да връща на авторите материалите за дооформяне, 

съгласно препоръките на рецензентите и на редакционната колегия. 

Оформяне на библиографската справка, примери: 

Ñòàòèÿ îò периодично èçäàíèå:  
1. Matsui S., D.E. Rounds, (article title), Life Sci., Vol. 10, 1971, 217-221.  

Ñòàòèÿ îò êíèãà:  
3. De Mayer E., J. Quinard, (article title), In: Comprehensive Ecology (H. Frenkel-Conrat,  

R. R. Wagner, Eds.), Plenum Press, New York, 1978, 205-284. 

Êíèãà:  
6. Muller W. E. G., Waste Water Treatment, Pergamon Press, Oxford, 1980, 270 p. 

Отпечатан материал в сборник от научни форуми:  
8. Gebresenbet G., D. Ljungberg et al., (article title), Proc. of the 4th European Conf. in 

Precision Agr., Berlin, Germany, June 14-19, 2003, 25-31. 


