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Под патронажа на:
Министъра на земеделието, храните и горите

Председателя на Селскостопанска академия

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Е Н   К О М И Т Е Т :
1. Председател Доц. д-р Диян Георгиев
2. Зам. председател Проф. д-р Боряна Чуркова
3. Организационен секретар Диана Тодорова

4. Членове
 Доц. д-р Цветомира Банчева
 Доц. д-р Боряна Стефанова
 Доц. д-р Светослава Стойчева

5. Секретариат
 Доц. д-р Мария Георгиева
 Доц. д-р Петко Минков
 Доц. д-р Николай Марков
 Гл. ас. д-р Георги Попски
 Гл. ас. д-р Теодора Михова
 Гл. ас. д-р Деница Христова
 Гл. ас. д-р Татяна Божанска
 Гл. ас. д-р Минко Илиев
 Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова
 Ас. Магдалена Петкова

Т Е М А Т И Ч Н И   Н А П Р А В Л Е Н И Я   Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т А :
1. Животновъдство

 Развъждане, селекция и репродукция в животновъдството;
 Технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
 Качество и преработка на животновъдната продукция.

2. Фуражно производство и ливадарство
 Генетични ресурси и селекция при фуражните култури;
 Технологии на отглеждане на фуражните култури;
 Естествени и изкуствени ливади и пасища.

3. Трайни насаждения
 Генетични ресурси, селекция, биотехнологии;
 Технологии – традиционни, устойчиви, биологични;
 Размножаване и посадъчен материал;
 Растителна защита;
 Качество, съхранение и преработка на плодовете.

4. Общо земеделие
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Официални езици на конференцията:  български и английски

В а ж н и   д а т и :

1. Д о  2 5 . 1 1 . 2 0 2 0  г . – изпращане на регистрационната форма на E-mail:
jma@mail.bg

2. Д о  0 1 . 0 3 . 2 0 2 1  г . – изпращане на резюметата, написани по образец, на E-mail:
jma@mail.bg

3. Д о 1 9 . 0 3 . 2 0 2 1  г . – изпращане на 2-ро съобщение, на E-mail на водещите
автори, на одобрените за участие материали

4. Д о 2 9 . 0 4 . 2 0 2 1  г . – изпращане на пълния текст на одобрените за участие
материали

5. 2 6 - 2 8  м а й  2 0 2 1  г . – провеждане на научната конференция с международно
участие

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвид създалата се пандемична ситуация в световен мащаб е възможно да променим
датата и евентуално начина на провеждане на конференцията. Ще Ви информираме допълнително.
Списанието Journal of Mountain Agriculture on the Balkans ще се издава регулярно.
Моля, изпращайте материалите в указания срок и превеждайте таксите по банков път.

Регистрационна такса До 04.05.2021 г. След 04.05.2021 г.
Регулярна 90 лв. 100 лв.
Студенти и докторанти*) 45 лв. 50 лв.
Придружаващи лица 45 лв. 50 лв.
* )  представя се копие от  валиден документ, удостоверяващ това

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ ВНЕСЕТЕ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СМЕТКА: -
Банка: УниКредит Булбанк АД-Троян
Банкова сметка: BG43UNCR75273153882301
Банков код, BIC: UNCRBGSF

Забележка: При заплащане на таксата за участие, изпращайте на E-mail пълната информация за издаване
на фактура.

С една регистрационна такса се публикуват два материала на водещ автор.

Регистрационната такса включва:
 Пълен достъп до всички научни сесии на конференцията;
 Пакет с материали на първия автор;
 Кафе паузи;
 Официална вечеря на 27.05.2021 г. в стола на ИПЖЗ;
 Безплатен Wi-Fi;
 Безплатен охраняем паркинг;
 Изпращане до авторите, по електронен път, на одобрените след рецензия и публикувани в
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans материали.
Списанието се индексира в CABI (Web of Science), EBSCO, AGRIS, BASE, British Library, eLibrary,
JURN, ROAD, WorldCat.



У К А З А Н И Я   З А   И З Г О Т В Я Н Е   Н А   П У Б Л И К А Ц И И Т Е :
В списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans се публикуват статии, класифицирани в следните

категории:
Оригинална научна статия - съдържа непубликувани резултати от научни изследвания. Печатният текст

(неформатиран) трябва да съдържа до 12 стандартни печатни страници (A4), (с шрифт Arial, размер 10), включително
таблици, графики, фигури и снимки.

Обзорна статия - съдържа оригинален и пълен аналитичен преглед на конкретния научен проблем и тема.
Печатният текст, включително таблици, графики, фигури, снимки и литературна справка, не трябва да надвишава 20
страници.

Кратко научно съобщение - съдържа непубликувани резултати от научни изследвания, в ограничен обем.
Отпечатаният текст, включително таблици, графики, фигури и снимки, трябва да бъде до 6 страници.

Заявените статии за публикуване, трябва да бъдат изпратени до редакционната колегия на JMAB по електронен
път на E-mail: jma@mail.bg. Авторите от чужбина изпращат своите статии на английски език, докато българските
трябва да изпратят своите ръкописи на български и английски език, в два отделни файла.

Статиите се публикуват двуезично (на английски и български език). Те са обект на двойно анонимно
рецензиране. Рецензентите се избират от редакционната колегия. Рецензираните статиите се връщат на съответния
автор, за да бъдат коригирани. Авторите разполагат с 20 дни, за да коригират и върнат ръкописа, следвайки
коментарите на рецензентите и редакторите. След посочения краен срок, може да се приеме, че авторите са се
отказали от публикуването на статията в настоящото списание.

Подготовка на статията за публикуване
Текстът трябва да бъде неформатиран, с междуредово разстояние от един ред (single), с шрифт Arial, размер 10

(с изключение на случаите, когато е посочено друго). Латинските наименования на растителните и животинските
видове са дадени съгласно международната класификация, в курсив (italic).

Оригиналната научна статия трябва да бъде представена по следния начин:
Заглавие на статията
Заглавието на статията трябва да е кратко, но да определя точно съдържанието ѝ, написано с удебелен шрифт

(bold) с нормални (не само главни) букви, размер на шрифта 14, без никакви съкращения.
Името и фамилията на всеки автор, без титлата трябва да бъдат посочени по-долу, изписани с цялото име (не с

инициалите), с обикновени букви (без удебеляване), размер на шрифта 12.
Институциите, за които работи всеки автор, са написани по-долу, с размер на шрифта 10. Те трябва да бъдат в

курсив (italic), с числа с горен индекс 1, 2, които посочват адресите на авторите от различните организации.
Под името на организациите, трябва да се посочи e-mail на автор за кореспонденция, в курсив, означен с *,

размер на шрифта 12.
Пример:

Проучване на риска от навлизане на африканска чума по свинете
в Косово

Валдет Гжиновчи1*, Антъни Уилсмор2, Армен Кана3

1Университет на Митровица „Иса Болетини“,
Факултет „Хранителни технологии“, 40000 Митровица, Косово

2Университет на Рединг, Катедра по Ветеринарна епидемиология и икономика (VEERU),
Факултет „Управление и развитие на селското стопанство“, Обединено кралство

3Агенция по храните и ветеринарен контрол,
Диагностична лаборатория за серологични и молекулярни изследвания, 10000 Прищина, Косово

A Study on the Risk of African Swine Fever Entering in Kosovo

Valdet Gjinovci1*, Anthony Wilsmore2, Armend Cana3

1University of Mitrovica “Isa Boletini”, Faculty of Food Technology, 40000 Mitrovica, Kosovo
2University of Reading, Veterinary Epidemiology and Economics Research Unit (VEERU),

School of Agriculture, Policy and Development, United Kingdom
3Food and Veterinary Agency, Serology and Molecular Diagnostic Lab, 10000 Pristina, Kosovo

*E-mail: valdet.gjinovci@umib.net

Review paper / Обзорна статия

Моля, посочете в коя категорията попада статията: Оригинална научна статия, Обзорна статия или Кратко научно съобщение.



Оригиналната научна статия трябва да съдържа следните раздели:
РЕЗЮМЕ и ключови думи:
Резюмето не трябва да надвишава 250 думи. То трябва да бъде информативно и да съдържа основните получени
резултати. Трябва да бъде разбираемо, без да е прочетена цялата статия. Не трябва да се посочват повече от 10
ключови думи. Те трябва да бъдат правилно подбрани и да насочват към същността на изследването, тъй като се
използват при търсене на информация в електронни каталози и бази данни.
УВОД: Трябва да отговоря на следните въпроси: Какво е известно и какво е новото по проучвания въпрос? Какво
налага изследването на въпроса, описан в настоящата научна публикация? Каква е вашата хипотеза и цел?
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Трябва да бъдат описани подробно обектите на изследването, организацията на провеждане
на експериментите, методиките за извършените анализи на изследваните показатели, статистическите и други
методи, прилагани в опитите.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Представянето и обсъждането на резултатите трябва да бъде точно, без повторения и да
включва оценка на достоверността (значимите разлики).

Българските автори трябва да изпратят текста и заглавията на таблиците, фигурите, графиките и снимките
двуезични (на български и английски език - българският текст е над английския). Само заглавията на таблиците и
другите илюстрации трябва да бъдат с удебелен шрифт (bold), размер на шрифта 10.

Пример:
Таблица 1. Ефект на стопанската година върху 120-дневната дойна млечност при овцете от Каракачанска порода
Table 1. Effect of the marketing year on the 120-day milk yield of ‘Karakachanska’ sheep breed

Фиг. 1. Средна млечност (l) за 120-дневен доен период при овцете от Каракачанска порода
Fig. 1. Average milk yield (l) for a 120-day milking period in ‘Karakachanska’ sheep breed

Таблиците, фигурите, графиките и другите илюстрации трябва да бъдат номерирани последователно с арабски
цифри и с подходящо заглавие и легенда; ширината и височината не трябва да надвишават съответно 13 cm и 18
cm. Всяка таблица и други илюстрации трябва да се представят на отделна страница, (препоръчва се
портретна ориентация), в края на файла, съдържащ текста на статията на български език и трябва да бъдат
споменати в текстовете и в двата файла (на български и английски език). Трябва да се посочи предпочитаната
позиция в текста на всяка таблица, графика, фигура и т.н. Желателно е всички данни в таблиците и другите
илюстрации да бъдат с размер на шрифта 8.
Таблиците трябва да се подготвят съгласно инструкциите за оформяне на таблици в MS Office Word, да бъдат изцяло
очертани и десетичната запетая да бъде отбелязана с точка. Всяка колона в таблицата трябва да има заглавие и когато
е необходимо, съкращенията трябва да бъдат обяснени в легендата. Не се дублират данни представени на фигура.
Фигурите трябва да бъдат подготвени в Excel, като се изисква да бъдат изпратени също и оригиналните файлове в
Excel. Желателно и препоръчително е фигурите да бъдат цветни. Представете фигурите и снимките с добър контраст
между тъмно и светло. Графиките да бъдат с тъмни, плътни линии, за да бъдат подходящи за печат.

Съкращения и единици
Съкращенията могат да се използват за други изрази, при условие че при първото им споменаване те се дефинират
изцяло, последвани от съкращението в скоби и след това се използват последователно.
Мерните единици трябва да бъдат отбелязани според Международната система SI.
Имената на разновидности/сортове растения и породи животни трябва да бъдат изписвани само на английски език
(и в българския текст също), без кавички.

ИЗВОДИ: Представят се най-важните резултати за науката и практиката, произтичащи от проведеното изследване,
обобщени в няколко изречения.

БЛАГОДАРНОСТИ (ако има такива)

ЛИТЕРАТУРА:
При цитирането в текста на източници от самостоятелен автор, в скоби се пише фамилията на автора (на
латиница) и годината на издаване, като например (Hamdon, 2005). В случай на двама автори, се пишат и двете
фамилии, например (Staykova and Penchev, 2018), a при трима или повече автори се пише името на първия автор,
последвано от "et al." (без курсив), като например (Pacinovski et al., 2016). Когато се цитират няколко автори, имената
им са подредени хронологично, например (Morsy, 2002; Oravcová et al., 2006; 2009; 2010; Allah et al., 2011; Komprej et
al., 2015), а когато техните публикации са в една и съща година – те се подреждат в азбучен ред, например (Silanikove,
2000; Abecia et al., 2017; Naskar et al., 2017).
Поне 80% от библиографията трябва да включва съвременни източници, публикувани през последните 10
години.
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Отделно се прилага литературана справка на цитираните публикации, подредени по азбучен ред според
фамилното име на първия автор. Когато няколко публикации са цитирани от един и същ автор, първо в списъка се
дават индивидуални публикации, последвани от публикации в съавторство. Препоръчително е да се посочат имената
на всички автори и литературната справка да бъде с поредни номера.

Всички имена на автори и източници на кирилица да се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите или
книгите да са преведени на английски език или транслитерирани, ако нямат превод, когато се публикуват на
оригиналния им език. Буквите при транслитерацията се заменят съгласно Закона за транслитерация. Оригиналният
език на публикациите, преведен на английски, се дава след референциите в скоби (български = Bg, руски = Ru,
сръбски = Sr, македонски = Mk, гръцки = Gr и т.н.)

Пример:
1. Staykova, G., N. Stancheva and I. Dimitrova, 2015. Karakachan Sheep Breed. Bulgarian Journal of Animal
Husbandry, LII (5), 81-89 (Bg).

Референции на цитираната литература

a) Статии в научни списания
Референциите на статиите включват име на авторите, година, заглавие, източник (в курсив), том, брой на изданието,
страници. Имената на всички автори са написани, като първият автор е даден с инверсия (фамилия, лично име), а
останалите - в обичаен ред (лично име и фамилия). Пример:
2. Stojiljkovic, M., O. Stevanovic, S. Ivanov, D. Drobnjak, M. Urosevic and R. Trailovic, 2015.
Morphometrical Characterisation of Karakachan Sheep from Stara planina, Serbia. Bulgarian Journal of Agricultural
Science, 21 (6), 1278-1284.
b) Книги
Референциите на книги включват имена на автори, година, заглавие, издателство, място на публикуване. Пример:
3. Boykovski, St., 2003. Studies of the Copper-red Shumen Sheep. Himera Publishing House, Shumen, 146 p.
(Bg).
c) Части от книги и публикации в сборници от научни форуми
След заглавието се пише "In:", като в края се пишат страниците.
1. McGrath, S. P., 1998. Phytoextraction for Soil Remediation. In: Plants That Hyperaccumulate Heavy
Metals (R. R. Brooks, ed.). CAB Int., Wallingford, UK, pp. 261-287.
2. Vasileva, V., 2012. Effect of Mineral Fertilization and Water-Deficiency Stress on Chemical Composition of
Lucerne (Medicago sativa L.). In: Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation
Grassland – a European Resource (P. Goliński, M. Warda, P. Stypiński, Ed.). Lublin, Poland, рр. 391-393.

d) Резюмета на статии от научни форуми
Baychev, V., 1994. Hybrids between (Triticum aestivum L. x Secale cereale L.) and Triticale (2n=6х=42). In: 3rd

International Triticale Symposium, 13-17 June 1994, Lisbon, Portugal (Abstracts), B-12.
e) Дисертации
Zhekova, E., 2018. Study on the Economic Importance of Damage to Alfalfa (Medicago sativa L.) of Plagionotus
floralis Pall. and opportunities to control. Dissertation, Sofia, Bulgaria.
Hamdon, H. A. M., 2005. Productive and Reproductive Traits of Chios and Farafra Sheep under Subtropical
Egyptian Conditions. PhD Thesis, Faculty of Agric., Assiut. University, Egypt.
f) Онлайн материали
Lecoq, H. and C. Desbiez, 2012. Viruses of Cucurbit Crops in the Mediterranean Region: an Ever-changing
Picture. Adv. Virus Res., 84: 67-126. doi: 10.1016/B978-0-12-394314-9.00003-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22682166

Обзорната статия трябва да съдържа заглавието с авторите, резюме, ключови думи, анализ-обсъждане на
конкретната тема и литературна справка, представена по същия начин, както е споменато по-горе в случай на
оригинална научна статия.

Кратко научно съобщение трябва да бъде изготвено в съответствие с инструкциите за оригиналната научна
статия.

Подаване на публикацията
Материалът трябва да съдържа оригинални експериментални данни или нови интерпретации на съществуващи
резултати, които не трябва да са публикувани другаде.
Статията, написана на български и на английски език, се подава електронно на email: jma@mail.bg в два отделни
файла.

Времетраенето за изнасяне на доклад е до 15 мин. Докладите се представят на български или
английски език, с мултимедия.
За постерите е предвидена площ с размери: ширина – 70 cm  и височина – до 100 cm.
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27.05.2021 г. (четвъртък)
  8.00 – 10.00 ч. – Регистрация на участниците.
10.00 – 12.00 ч. – Откриване на конференцията и пленарни доклади.
12.00 – 14.00 ч. – Обяд.
14.00 – 18.00 ч. – Научни доклади и постери.
19.00 ч. – Вечеря.

28.05.2021 г. (петък)
  9.00 – 12.00 ч. – Научни доклади и постери.
12.00 – Закриване на конференцията.

За допълнителна информация и контакти:
Институт по планинско животновъдство и земеделие
ул."В. Левски" 281
5600 Троян

GSM: 0877 743604
тел.: 0670/62802

E-mail: jma@mail.bg
Диана Тодорова
Организационен секретар


