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В резюмето на доклада, се посочват: актуалността на темата, целта, задачите, използваните 
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1. Общи изисквания към научната статия : 
 
Научната статия включва задължително факти и/или тълкуване на 
съществуващите факти относно изследваните явления 
 
І.Заглавие: точно, кратко и ясно: показателно и подчертаващо съдържанието на 
изследваните факти. Заглавието е първият елемент на научната публикация, който  
привлича  вниманието  на  читателите.  То  трябва  да  бъде  съдържателно и така 
формулирано, че да е разбираемо за широк кръг специалисти от областта, в която 
работите; да съдържа в сбит вид предмета на изследването. 
 
ІІ.Резюме: кратко представяне на цялата научна статия. Съдържа в сбит вид 
специфичните  особености на  изследването  - предмет, използвана 
методика, резултати и изводи. Обемът му обикновено е около 200-300 думи.  
 
Изложение 
 
1.Въведение/Увод: 
1.1. Същността на изследвания проблем и изходните позиции на изследването, 
като ясно се дефинират неговите границите, респ. ограничения; 
1.2. Цели, намерения, обхват и методите на изследване; 
1.3. По-значимите резултати на изследването и състоянието  
на изследвания проблем 
 
2. Методология на изследвания проблем, явление или факт: прецизно описание на 
подхода на изследване съобразно поставената на по-ранен етап цел 
 
3. Дискусия на резултатите, вкл. препоръки и възможности за сравнение на 
резултатите с други научни разработки по проблематиката; 
 
4.Заключение 


