
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ 

 

➢ Статиите не трябва да са по-дълги от 30 стандартни страници в текстообработваща 

програма Microsoft Word (една стандартна страница съдържа 1800 знака). 

➢ Към текста трябва да има кратки резюмета на български език и английски език с 

приложени ключови думи. 

➢ Текстовете и таблиците се предават в електронен ръкопис (на носител или в 

електронно писмо) на български език, изработен с текстообработваща програма Microsoft 

Word. Фигурите се предават във оригиналния формат – .jpg, .pdf, .ppt. 

 

• Всяка фигура и таблица трябва да бъде номерирана и да има пояснителен текст 

на български език към нея.  

• Текстовете във фигурите и таблиците трябва да са на български език, освен 

термини, които не се превеждат, а се използват на латиница.  

• Текстовете, които са във фигурите, се подават набрани в Word – в статията или 

в отделен файл. 

• Всички фигури и таблици трябва да са упоменати в статията, към текста, за 

който се отнасят. 

➢ Под заглавието на всяка публикация се посочват име и фамилия на авторите, 

научните звания, преподавателските степени и тяхната месторабота. Ако авторският 

колектив е от повече от една институция, имената се маркират с цифров индекс. 

➢ Подзаглавията в текста трябва да са с различен шрифт или с различен цвят, за да се 

разбира кое на кое е подчинено.  

➢ Библиографията съдържа литературните източници в последователността на 

цитиране в текста, като имената на авторите се цитират в текста на оригинален език, а 

поредният номер на цитираната публикация се отбелязва с арабска цифра (когато цитацията 

е в края на изречението, точката е след нея).  

Библиографската справка се цитира в текста със съответния номер, изписан като 

горен индекс или в скоби. Моля не задавайте библиографската справка автоматично. 

 

Библиографските данни се структурират по следния начин, пример: 
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➢ Ако не се налага специално да се използват съкращения в текста, моля да не ги 

използвате. Пълното изписване на думите няма да удължи много текста, но ще стане по-

ясен за разбиране от читателя.  

➢ По възможност, да се използват приетите на български език термини.  

➢ Препоръчително е да се избягват търговските имена на лекарствата. Лекарствата се 

изписват при първо споменаване на български език и в скоби на латиница, след което в 

текста се използва само българското наименование. 

➢ В края на електронния ръкопис задължително се отбелязва адрес за кореспонденция, 

съдържащ имената на авторите, месторабота, пощенски и електронен адрес, телефон. 

 


