
УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Авторите трябва стриктно да следват следните инструкции:

Изисквания за текст
Ръкописът на оригинала, на български език, не трябва да надвишава 5 страници A4 

с единично междуредие. Общият обем на текст, таблици и препратки не трябва да над-
вишава 15 000 знака. Печатните и електронни копия трябва да бъдат на Times New Ro-
man, размер 12. Структурата на статията трябва да включва следните части: Увод, Ма-
териал и методи, Резултати, Дискусия, Заключение (я) и Литература. Освен това, тряб-
ва да има: структурирано Резюме от максимално 250 думи на български и английски 
език. В края да бъдат посочени Ключови думи на български и английски език (5-6 думи 
или вербални фрази), а след тях - пълен адрес на автора за кореспонденция (пощенски и 
адрес на електронна поща). Книгописът да съдържа до 20 цитирания. Таблици и фигу-
рите да следват непосредствено след текста със съответните заглавия. Статиите трябва 
да съдържат максимално до 5 таблици и фигури общо, съдържанието на които не бива 
да повтаря в текста. Цитираните автори в текста трябва да са подредени по азбучен ред 
или по ред на цитирането (според списъка на цитиранията), с арабски цифри в скоби – 
например (1).

Изисквания за снимки, фигури, диаграми, ренгенограми, 

ехограми и таблици
Фигурите се представят на отделни файлове в TIFF, JPEG или EPS формат. Всич-

ки снимки трябва да бъдат сканирани като grayscale в 300 DPI. Диаграмите трябва да се  
представят в отделни файлове в оригиналния файлов формат. Заглавията на диаграми-
те и фигурите трябва да бъдат задължително представени в текста под самата фигура. 
Всяка таблица трябва да има заглавие над самата таблица. Не са позволени повторения 
на данните в текста, таблиците и графиките. Мястото на снимки, диаграми, графики и 
таблици трябва да бъде указано в текста. Снимките и изображенията трябва да са дос-
татъчно контрастни и с размер минимум 7,5 см в широчина (1 колона) или 15,5 см в ши-
рина (2 колони).

Материалите, според изискванията, могат да се изпратят на електронна поща: suvarna@
abv.bg или zsd@mu-varna.bg за доц. Стоянов. В един брой на сп. „Известия на съюза на учени-
те” – Варна, секция „Медицина и екология” могат да бъдат приети за отпечатване до 2 статии 

на един автор.

Изготвяне на цитиранията

Номерата на всички публикации, цитирани в текста, трябва да съответстват на  тези в 
списъка с цитиранията. Библиографски цитати от статии в списания трябва да съдържат 
инициалите и имената на всички автори (или първите три такива), заглавието на статията, 
съкратено заглавие на списанието, според стила, използван в Индекс Медикус (Национал-
ната библиотека по медицина, Бетезда, САЩ), том, година на издаване, номер на издаване 
(абсолютно задължително за български и руски издания) и номера на страници (от – до). 
Цитатите от книги трябва да съдържат инициалите и имената на авторите (до три), заглавие 
на книга,брой (ако има), редактор (и) (ако има), място на издаване, издателство и година на 



публикуване. Главите на книгата трябва да съдържат инициалите и имената на авторите на 
главата, заглавието на цялата книга, редактор(и) (ака има), място на издаване, издателство, 
година на издаване и номера на страници (от – до). Конгресните материали трябва да съ-
държат данни за: името на съответния научин форум, местоположение и дата на съответно-
то заседание, вид на материала (резюме или пълни документи), така и номерата на страни-
ците. Трябва да бъдат посочени името на автора и дисертацията, заглавие, място, институ-
ция и година на защитата. При патенти, лицензи, изобретения и рационализации се посоч-
ват: авторите, регистрационните им имена, следвани от годината. Личните съобщения, съ-
държащи цитирано името на автора и датата трябва да бъдат придружени от неговото (ней-
ното) разрешение в писмена форма. Авторите носят пълна отговорност за точността на ци-
тираните публикации.

Пример:
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2. Roos DB. Transaxillary first rib resection outlet syndrome. In: Bergan JJ, Yao JST eds. 
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Статиите се рецензират в 4-седмичен срок след предаването. След получаването 
на рецензиите Редакционната колегия на списанието приема за публикуване (респ. от-
хвърля) предложения текст и уведомява за това авторите. В случаи на некоректно, не-
пълно или неясно съдържание, статията ще бъде върната на авторите за корекция. Ав-
торите трябва да се съобразяват със забележките и корекциите на рецензентите и да 
представят окончателния вариант на ръкописа си в двуседмичен срок. При неспазване 
на изискванията, статиите ще бъдат извадени от графика за публикация в списанието
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