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Указания за автори 
XVIII International Congress of Colorectal Surgery, 5-7 октомври 2023 

 

 

Обща информация  

Резюметата и докладите ще бъдат публикувани в приложение на сп. Scripta 

Scientifica Medica за 2023 г. на английски език. Всички ръкописи се подават на 

английски език. 

Регистрация за подаване на заявка:  

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg 

Ако имате регистрация - вход: 

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg 

През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на доклада, имената 

на авторите и афилиации, имейл, файл с резюме (качване до 30.06.2023), файл с 

пълен текст на доклада (качване до 31.07.2023). 

 

 

Текст на доклада 

Текстът на доклада трябва да бъде подаден в Microsoft Word .doc/.docx формат. 

Страниците трябва да са с междуредие Single, шрифт Times New Roman, размер на 

шрифта 12 pt. По-важните части от ръкописа трябва да бъдат добре разграничени.  

Структурата на доклада трябва да включва следните раздели: 

Заглавие:  

Заглавието трябва да бъде кратко и ясно, но описателно. 

Автори:  

Имената на всички автори. 

Месторабота:  

Местоработата на всеки един от авторите. 

Резюме: 

Резюмето не трябва да е по-дълго от 250 думи, обобщаващо основната информация, 

която е включена в ръкописа. Текстът на структурираното резюме трябва да съдържа 

следните раздели: въведение, цел, материали и методи, резултати и заключение. Ако 

докладът е с обзорен характер, се допуска резюмето да не е структурирано. 

Ключови думи: 

До 6 ключови думи на английски език, които да отразяват съдържанието на статията. 

Препоръчва се да се вземат под внимание термините от Index Medicus. 

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg
https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg
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Въведение: Трябва пълно да посочва основната цел на изследването и да предоставя 

историята на изследването. 

Цел: Кратко описание на целта на изследването. 

Методи: Трябва да описват дизайна на изследването (рандомизация, кросоувър, 

проспективен, ретроспективен и др.), мястото (болница, университет или частна 

практика, първична или третична помощ и др.) и пациентите или участниците в 

изследването. Трябва също така да предоставя данни за броя и описанията на 

пациентите, участниците в извадката от изследването, както и подробна информация 

за лечението, интервенцията, техниката или процедурата. Ако научното изследване е 

с участие на хора, се декларира, че е одобрено от местната етична комисия, като се 

визира номер и дата на решение. 

Резултати: трябва да бъдат обобщени със съответните статистически индекси, 

следвайки изискванията за таблици и фигури. 

Дискусия: трябва да направи обзор на съответната литература по темата и да 

дискутира резултатите от настоящото изследване, техните прилики и разлики. 

Заключения: трябва да са директно базирани на представената информация, 

подчертаващи едновременно позитивните и негативните резултати. 

Библиография: 

Литературните източници трябва да бъдат генерирани във формат APA. 

Препоръчително е използването на автоматизирани програми за генериране на 

библиографията (напр. Mendeley, EndNote). Отговорността за точността на 

източниците е на авторите. След преработката на ръкописа, авторите трябва да 

проверят добре дали всички цитирания в текста са споменати в списъка с 

източниците и дали всички източници от списъка са споменати поне веднъж в 

текста. Ако има оригинални заглавия на източниците, които не са изписани с 

латинската азбука, те трябва да бъдат преведени или транскрибирани. В края, в 

скоби, трябва да има заглавието на оригиналния език. 

Съкращения 

Ако даден термин се използва многократно в ръкописа, е необходимо да се 

използват съкращения. При първоначалната им поява те се описват в пълен вид, като 

съкращението се поставя в скоби. При следваща поява се изписва само 

съкращението. Метричните единици трябва да се придържат към обозначенията по 

Международната система за единици (SI).  

Литература 

Литературата трябва да следва стандартите, обобщени в страницата на NLM’s International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, 
Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References 
(www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Следните примери илюстрират 
ползвания формат: 
Статия в списание 
Iwamoto Y, Koide H, Ogita K, Nishizuka Y. The protein kinase C family for the regulation of cellular 
functions. Biomed Rev. 1992;1:1-6. 
Книга 
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Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 
Mosby; 2002. 
Глава от книга 
Thornton T. On the interface problem in philosophy of psychiatry. In: Broome MR, Bortolotti L, 
editors. Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford 
University Press; 2009. p. 121-137. 

Изображения, фигури, диаграми и таблици 

Мястото на снимките, диаграмите, графиките и таблиците трябва да бъде посочено в 

текста (например, “Табл. 1” или “Фиг. 1” със съответното описание). 

Таблиците трябва да бъдат вмъкнати в текста с възможност за редактиране. 

Фигурите трябва да бъдат вмъкнати в текста, но да бъдат предоставени и като 

отделни файлове, както следва:  

- Всички снимки трябва да са в TIFF, JPG, PNG, BMP или PDF формат с 

резолюция от 300 dpi с ширина 80 mm за едноколонно изображение и 165 mm 

за двуколонно изображение. 

- Диаграмите, рисунките, графиките трябва да са векторни или да бъдат 

съхранени при резолюция от поне 300 dpi. Диаграмите трябва да са в 

оригиналния файлов формат с данните.  

Не се допуска едни и същи данни да се дублират в текста, таблиците и фигурите.  


