
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ 
 
Научната конференция предвижда изнасяне на пленарни доклади, устни 

презентации и ограничен брой постерни участия. С приоритет ще се приемат работи, 
които представят резултати от съвместни научни изследвания с докторанти, студенти, 
фирми и колеги от практиката. Материалите не трябва да са публикувани до момента. 

В рамките на програмата ще бъдат приемани и заявки за рекламни фирмени 
презентации. 

Официални езици на конференцията са български и английски. Текстът на 
слайтовете в Power Point презентациите трябва да бъде на английски език, а този на 
постерите - на български или на английски език. 

 
Регламент:  пленарен доклад – до 30 минути 

доклад – до 10 минути  
постер – размери 75 х 150 см. 

 
УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ 
 
Авторите заявяват своето желание за участие в конференцията чрез писмо 

което трябва да се съдържа следната информация: 
Относно: име на презентиращ автор   
- имена на авторите (посочват се докторанти и студенти);  
- желаното научно направление; 
- предпочитана форма за участие (пленарен доклад, доклад, постер); 

Организаторите си запазват правото да променят формата на участие, за 
което авторите ще бъдат инфомирани своевременно; 

- име на кореспондиращия автор с пълен адрес и е-mail;  
- име на презентиращ автор; 
- за всяка заявка (ръкопис) да се изпраща отделно писмо.  

 
 
 
 
Инструкции за подготовка на ръкописите 
 

Ръкописите от Конференцията ще бъдат публикувани в суплемент на Bulgarian 
Journal of Veterinary Medicine под формата на оригинални научни статии.   

Инструкции за подготовка на ръкописите 

Текстът трябва да бъде поместен на стандартна страница с формат A4, 30 реда на 
страница, до 5 страници (включително абстракт, цитирана литература, таблици, фигури и 
др.). Статиите трябва да имат следната последователност от раздели: 

 Заглавие. Авторите се приканват да използват кратки заглавия (около 80 знака), 
отразяващи ясно съдържанието и без съкращения. 

 Име и фамилия на авторите, и адрес на институцията, в която работят. Изписват 
се инициалите на собственото име и презимето, и пълното фамилно име. 



Принадлежността към институцията се отбелязва с горен индекс след името 
(арабски цифри). 

 Резюме. Абстрактът трябва кратко да отразява (до 1000 знака) основната 
информация и приноса на статията към съответната научна област.  

 Ключови думи (до 6) 

 Заглавие на английски (при ръкописи на български) 

 Автори на английски (при ръкописи на български) 

 Резюме на английски (при ръкописи на български) 

 Ключови думи на английски (при ръкописи на български) 

 Увод (Introduction) 

 Материал и методи (Materials and methods) 

 Резултати (Results) 

 Дискусия (Discussion). Заключенията могат да бъдат включени в края на 
дискусията или в отделен раздел Изводи (Conclusions). 

 Благодарности (Acknowledgements) 

 Литература (References) 

 Таблици (Tables) 

 Фигури (Figures) 

 Текст към фигурите (Text to the figures) 

 Адрес на кореспондиращия автор (Address for correspondence) 
 

Таблиците и фигурите (графики, снимки) трябва да бъдат дадени на отделна 
страница и номерирани с арабски цифри според последователността на цитиране в 
текста. Всяка таблица трябва да има заглавие, което да е достатъчно ясно, за да бъде 
разбрано без четене на текста на статията. Графиките и снимките трябва да бъдат 
направени с максимална яснота. Дублиране на данни от таблиците не се допуска. 
Дигиталните снимки трябва да бъдат с резолюция поне 300x300 dpi. Те могат да се 
изпращат в *JPG, *TIFF, *.EPS или *.AI формат. Цветните илюстрации ще са достъпни в 
електронната версия на суплемента, докато в отпечатаното издание ще бъдат черно-
бели. Изпращането на графиките в черно-бял вариант в *XLS формат ще улесни 
отпечатването. Допълнително могат да бъдат поискани ясни снимки за по-качествено 
отпечатване на изданието. Скалата на фигурите се означава в долния десен ъгъл и 
размерът се дава в скоби в края на легендата към съответната фигура, например: (bar = 
10 µm). 

Литература. Литературните източници се цитират в текста като се дава фамилното 
име на автора и годината на публикуване, например: (Morris, 2017). Ако авторите са 
двама, се посочват имената на двамата автори, например: (Barton & Moore, 2015), а ако 
са 3-ма или повече: използва се името на първия автор, следвано от “et al.” например: 
(Levi et al., 2014). При цитиране на няколко автора, техните имена се подреждат в 
хронологичен ред, а ако са публикувани в една и съща година – по азбучен ред.  

Подреждането на литературата се прави по азбучен ред, според името на първия 
автор. Ако се включват повече статии от един и същ автор, трябва да се използва 
следния ред: самостоятелни публикации на автора, последвани от публикации със 
съавтори. Публикации на един автор от една и съща година трябва да бъдат означени 
както следва: 2015a, 2014b и т.н. Примери за стила на цитиране са дадени по-долу. 



Статии, публикувани в списания: 
Budiati, T., G. Rusul, W. N. Wan-Abdullah, L.-O. Chuah, R. Ahmad & K. L. Thong, 2016. 

Genetic relatedness of Salmonella serovars isolated from catfish (Clarias gariepinus) and 
tilapia (Tilapia mossambica) obtained from wet markets and ponds in Penang, Malaysia. 
Journal of Food Protection, 79, 659–665. 

Szabó, J., 2014. Molecular methods in epidemiology of methicillin resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA): Advantages, disadvantages of different techniques. Journal of Medical 
Microbiology & Diagnosis, 3, 1. 
Материали, публикувани в интернет (Online): 

International Food Safety Authorities Network. INFOSAN Information Note No 02 (17 December 
2004). Highly pathogenic Avian influenza H5N1 outbreaks in poultry and in humans: Food 
safety implications. http://www.who.int/foodsafety/ fs_ 
management/en/No_02_Avianinfluenza_ Dec 04 _en.pdf (20 March 2005, date last 
accessed). 
Книги: 

Weiss, D. J. & K. J. Wardrop, 2010. Schalm’s Veterinary Hematology, 6th edn, WileyBlackwell, 
Blackwell Publishing Ltd. 
Раздели от книги: 

Gibaldi, M. & D. Perier, 1982. Noncompartmental analysis based on the statistical moment 
theory. In: Pharmacokinetics, 2nd  

Wilcock, B. P., 2007. The eye and ear. In: Jubb, Kennedy, and Palmer’s Pathology of the 
Domestic Animals, 5th edn, ed M. G. Maxie, Elsevier Limited, St. Louis, MO, pp. 544–546. 
Публикации от конгреси, конференции, симпозиуми и др., публикувани в пълен 
размер в суплементи: 

Yonkova, P., H. A. Bardarova, G. I. Zhelyazkov, R. S. Simeonov, K. K. Dimitrov, G. Penchev, G. 
S. Vateva & M. G. Stefanov, 2017. Age-related anatomical and microscopic features of the 
oesophagus and stomach in the rainbow trout (Onchorynchus mykiss). In: Proceedings of 
International Scientific Conference Veterinary Medicine in Service of People, Stara Zagora, 
Bulgaria. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20, Suppl. 1, 45–49 
Абстракти от конгреси, конференции, симпозиуми и др.: 

Mircean, V., M. Dumitrache, M. Mircean, A. Gyorke & V. Cozma, 2013. Concurrent demodicosis 
and dermatophytosis in a cat with feline immunodeficiency virus (FIV) – case report. In: 
Proceedings of the 12th International Symposium on Ectoparasites of Pets, Munich, p. 62. 
Дисертации: 

Cheung, S. M., 2017. Exposure assessment of oxytetracycline via Finnish food. PhD Thesis 
Aalto University, Finland, pp. 105-116. 

Всички библиографски данни за цитираните статии трябва да се дадат на 
латиница. Авторите носят отговорност  за вярното посочване на цитираните източници, 
включително съдържанието на уеб-страници и/или авторски права. 

Хуманно отношение към животните 
Проучвания, извършени с експериментални животни, трябва да се осъществяват 

според международно признатите принципи и документи за хуманно отношение към 
животните. Тази информация се дава подробно в раздела „Материал и методи“. 

Суплементът и включените в него статии няма да бъдат реферирани в 
Scopus. 

 



ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ 
 
Ръкописите, подготвени на български или английски език, трябва да бъдат изпратени 

на e-mail адрес: vmf-conferences@abv.bg до 1 юли 2019 г. за включване в отпечатания 
суплемент и в електронната му версия и до 1 август 2019 г. за включване 
единствено в електронната версия на суплемента.  

 
 
ИЗПРАЩАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ФОРМИ 
 
След получаване на потвърждение, че заявките за участие са приети, авторите 

изпращат на адрес vmf-conferences@abv.bg попълнена регистрационна форма и копие от 
документ за платена такса. 
 


