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Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на вече традиционните Научни четения, 
организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по 
наказателноправни науки към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  
Окуражени от ползотворното ни сътрудничество и успешното провеждане на 
досегашните научни четения, особено от възникналите живи дискусии по поставяните 
от участниците проблеми, бихме искали да продължим тази добра практика, отправяйки 
настоящата покана към научната общност. 

Поставената тема на тазгодишните научни четения – „Предвидимост на правото“ 
предполага мултидисциплинарен интерес и разискването на разнообразна 
проблематика.  Във времена на динамични обществени промени, включително и в 
областта на правото, въпросите за правната сигурност, за стабилността на правния ред 
и неговата определеност придобиват все по-голямо значение, а оттам и нуждата от 
тяхното концептуализиране и критичен анализ е още по-осезаема.  Надяваме се, че 
темата ще предизвика Вашия професионален интерес и ще се радваме да се включите в 
конференцията и в дискусиите по поставяните проблеми. 

Именно по горните причини, имаме желанието да поканим всички, които имат 
изразен научен интерес към темата, да се включат в предстоящата конференция, като 
си поставяме за цел да сравним различни позиции и различни гледни точки. 

Поради особеностите на ситуацията, свързана с пандемията от COVID-19, на този 
етап, за съжаление, не може да се гарантира присъствено провеждане на конференцията, 
каквото е желанието ни.  Конференцията ще се проведе на 12 май 2021 г. (сряда) от 
9:00 ч., като относно конкретните условия - дали ще се проведе присъствено или чрез 
средства за дистанционна комуникация - ще бъде предоставена допълнителна 
информация, която своевременно ще бъде оповестена и чрез сайта на Юридическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП: 

Проф. д-р Янаки Стоилов –  ръководител на КТИДП 

Доц. д-р Ралица Илкова – ръководител на КНПН 

Гл. ас. д-р Дилян Начев – КТИДП 

Гл. ас. д-р Красимир Манов – КНПН  
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Изказвания към участниците в конференцията 

Участниците ще имат възможност за представяне на експозе на докладите в 
рамките на 10 минути. 

Научните доклади на участниците ще бъдат публикувани в научно редактиран 
сборник. 

Организационният екип си запазва правото да ограничи допълнително 
изложенията при повече заявили участие колеги, с оглед възможността за провеждане 
на пълноценна дискусия. Докладите, изпратени от участниците ще бъдат включени в 
сборника след преценка на тяхната относимост към темата на конференцията и спазване 
на поставените изисквания за оформление. 

 

Срокове: 

За заявяване на участие – 31.03.2021 г. (сряда) 

За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за 
публикуване – 31.05.2021 г. (понеделник) 

За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената 
регистрационна форма по електронен път до 31.03.2021 г. на e-mail: 
conference_2021@abv.bg.  

 

 

Изисквания към материалите за печат 

1. Максимален обем до 15 стандартни машинописни страници (1 800 знака), 
включително таблици и илюстративен материал; 

2. Докладите следва да са във формат MS Word. 

3. Текстът да е напечатан на стандартен лист, формат А4, междуредие 1.5 lines, 
шрифт Times new roman с размер 14 pt и подравняване Justified. 

4. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, стил на шрифта Bold и размер 
16 pt. През един празен ред с главни букви се изписва името на автора (авторите) с 
посочване на академична длъжност и научна степен, центрирано, стил на шрифта Bold 
и размер 16 pt. В бележка под линия се посочва университетската позиция и 
университетът – с главни и малки букви. 

През един празен ред се изписва заглавието на английски език, а през един празен 
ред след него и името на автора (авторите) на латиница, със същото стилово 
оформление. 
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5. През два празни реда се разполага резюме на английски език (50 – 100 думи) с 
размер на шрифта 12 pt и стил Italic. 

6. През един празен ред се изписват ключовите думи (5 – 10) на български език, а 
на следващия ред – на английски език с размер и стил на шрифта, както на резюмето. 

7. През един празен ред следва основният текст на доклада или научното 
съобщение с размер на шрифта 14 pt и подравняване Justified. 

8. Текстът може да съдържа бележки под линия, да има вътрешна структура, 
съгласно стандартните изисквания за научни публикации на български език, както и да 
съдържа хипервръзки към уеб страници. При цитиране следва да се съблюдават 
следните изисквания: 

8.1. Цитиране на монография или друго авторско съчинение: 

Библиографското описание трябва да включва: име на автора, заглавие (и 
подзаглавие) на книгата, място на издаване, име на издателството, година на издаване. 
Името на автора, заглавието и издателските данни се отделят с точка. Мястото на 
издаване и името на издателството се отделят с двоеточие, а името на издателството и 
годината на издаване – със запетая. 

Например: Саракинов, Г. Колективно управление на авторските и сродните им 
права. С.: Сиби, с. 5. 

8.2. Цитиране на статия от периодично издание: 

Библиографското описание трябва да съдържа име на автора, заглавие на статията, 
наименование на списанието/вестника, година на издаване, номер на броя, страници, на 
които е отпечатана статията (от…до). Заглавията на периодичните издания не се 
изписват в курсив, нито в кавички. След заглавието на статията, завършващо с точка, 
преди наименованието на периодичното издание, се пише голямо тире “ – “. Номерът 
на броя се изписва като № (не се съкращава с “кн.” или “бр.”; на латиница се пише “No” 
вместо “№”). 

Например: Димитрова, Р. Европейската валута – утвърждаване и 
наказателноправна защита. – Съвременно право, 2009, № 3, 43-79. 

8.3. Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под.: Пред сведенията 
за сборника се пише голямо тире “ – “ и се добавя “ Във:”. При цитиране на латиница се 
пише “In:” 

Например: Витгенщайн, Л. Логико-философски трактат. – Във: Витгенщайн, Л. 
Избрани съчинения. С.: Наука и изкуство, 1988. 

8.4. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо 
заглавието му се пише „Цит. съч.” (на лат. – Op. cit.). 

Например: Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51. 
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Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се 
„Пак там”, на лат. “Ibidem”. 

Например: Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51. 

Пак там. 

Пак там, с. 38. 

8.5. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст (без 
значение статия или книга), когато от същия автор са цитирани и други текстове, се 
изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…), запетайка и номерът на 
страницата. 

Например: Саракинов, Г. Колективно управление …, с. 5. 

Не се пише и „Цит. съч.” в допълнение към частта от заглавието! 

8.6. Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се 
пише „Цит. по:” 

8.7. Посочване на страници (прилагат се съответно и при цитиране на латиница). 
Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера ѝ се пише “с.“ (напр. с. 
99) или “p.” (при цитиране на латиница). Правилото не важи, когато се цитират повече 
от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише “с.“ (напр. 1-99). 

9. Адресите за кореспонденция се изписват накрая с размер на шрифта 12 pt и стил 
Italic, като се посочват трите имена на автора, научните степени и звания, длъжността и 
институцията, в която работят, пощенски адрес, телефон и email. 

 

 

  


