
Изисквания за оформяне на докладите 
от IХ-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Х-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 

организирана от Института за държавата и правото при БАН 
6 -9 юни 2019 г.

Докладът се предлага на хартиен носител и на електронен носител в един файл. Можете
да изпратите файла си в .doc или .odt формат и на нашия e-mail адрес: ipn_ban@bas.bg.

Ръкописът не трябва да е предлаган в друга редакция или да е публикуван.

1. Обем: до  10  страници  (в  този  обем  се  включват  резюметата  и  ключовите  думи  на
български и английски език).

2. Форматиране:
 Формат на страницата: А4
 Шрифт на текста: Times New Roman 14 pt.
 Полетата на всяка страница трябва да бъдат с размери 2,5 см от всички страни.
 Подравняване: двустранно  (Justified)); отстъп за нов параграф: 1,25  cm; междуредово

разстояние: 1,5 
 Страниците да се номерират! 
 Литературните позовавания и бележките трябва да са програмно въведени. Те трябва

да са оформени според изискванията в Приложение №4 на Правилника за условията и
реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИДП,
публикуван в сайта на ИДП:

http://ipn-bg.org/med)ia/d)okumenti/zakoni_d)okturanturi/v2018/Pravilnik_IDP_final_13-12-2018.pd)f
3. Заглавието на материала се изписва с малки букви, центрирано, стил на шрифта – Bold)
и размер 14 pt.

4. През два празни реда с  малки букви се изписват име и фамилия на автора (авторите)
центрирано, стил на шрифта – Bold) и размер 14 pt.
5. През един празен ред се изписват заглавието на английски език и имената на автора
на латиница със същото стилово оформление;

6. През един празен ред се изписват ключови думи на български език – до 6 броя, с размер
на шрифта 14 pt и стил Italic.
7. През два празни реда се разполага  резюме на български език –  до 6 реда, с размер на
шрифта 14 pt и стил Italic.

8. През един празен ред се изписват  ключови думи на английски език –  до 6 броя,  с
размер и стил на шрифта, като на резюмето.
9. През два празни реда се разполага резюме на английски език – до 6 реда, с размер на
шрифта 14 pt и стил Italic.

10. През един празен ред следва основният текст на материала с размер на шрифта 14 pt и
подравняване Justified).

Публикуването  на  един  материал  не  означава  непременно  съгласие  на  редколегията  с
изложените възгледи.
Ръкописи не се връщат, отговори за тяхната оценка не се изпращат.
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