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ИЗИСКВАНИЯ 

към оформлението на научните статии, 

постъпващи за публикуване 

в сп. „Известия на Българското географско дружество“ 
ISSN 0375-5924 (Print), ISSN 2682-986X (On-line) 

 

Обем 

Статиите трябва бъдат с обем до 12 страници, вкл. таблиците, графиките и 

фигурите. Основният текст да съдържа до 6000 думи. Шрифт Times New Roman. 

Научните статии съдържат няколко основни елемента: 

Заглавие 

Без ГЛАВНИ БУКВИ с изключение на случаите: за начало на заглавието, имена 

на личности, географски обекти и други, които по правило се изписват с главна буква в 

началото на думата. Големина 15 pt, Bold, Align Left, без отстъп (ако статията е на 

български език, заглавието да бъде преведено и на английски език на нов ред).  

Автор/и 

Ако статията е на български език, имената на авторите да бъдат дадени и на 

английски език с шрифт 13 pt, Align Left, без отстъп. 

Персонални данни за автора/авторите 

Спазва се следният ред: име на институцията и звеното (университет/институт, 

факултет/департамент, катедра/секция), на нов ред: служебния адрес в следната 

последователност (пощенски код, име на населеното място, държава, улица №) и ел. 

поща. Адресът/адресите се посочват под имената на авторите с големина 10,5 pt, Align 

Left без отстъп. Информацията се изписва на български и на английски език в отделни 

абзаци. 

Когато авторите са повече от един, но са представители на едно и също звено, то 

името на звеното се изписва само веднъж без имената на авторите да се номерират. 

Когато обаче, авторите са от различни институции, то имената им се номерират с горен 

индекс, а институциите се посочват в същата последователност и номерирани. 

Пример за 1/2 автори от 1 институция: 

Име Фамилия  или  Име Фамилия, Име Фамилия 
Университет, Факултет, Катедра 

1000, Населено място, Държава, ул./бул. Име № 

Адрес/и за кореспонденция (E-mail/s): Име Фамилия, ел. адрес; Име Фамилия, ел. адрес 

First name Last name  or  First name Last name, First name Last name 
University, Faculty, Department, 

Post code, Settlement, Country, № Name str./blvd.  

E-mail/s: First name Last name, e-mail; First name Last name, e-mail  
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Пример за 2 и повече автори от различни институции: 

Име Фамилия1, Име Фамилия2, Име Фамилия3 и т.н. 
1Институт, Департамент, Секция, 

1000, Населено място, Държава, ул./бул. Име № 
2, 3Университет, Факултет, Катедра, 

5000, Населено място, Държава, ул./бул. Име № 

Адрес/и за кореспонденция: Име Фамилия, ел. адрес; Име Фамилия, ел. адрес; Име Фамилия, ел. 

адрес 

First name Last name1, First name Last name2, First name Last name3 

1Institute, Department of…, Section of… 

Post code, Settlement, Country, № Name str./blvd. 
2, 3 University, Faculty of…, Department of…, 

Post code, Settlement, Country, № Name str./blvd. 

E-mail/s: First name Last name, e-mail; First name Last name, e-mail; …  

Абстракт 

Обем 100 - 150 думи и да дава обща представа за съдържанието на статията, като 

акцентира върху постигнатия нов научен резултат и методите, чрез които е получен. 

Абстрактът се изписва единствено на английски език с шрифт 10,5 pt. 

Ключови думи или фрази 

От 5 до 7 броя се изписват единствено на английски език с шрифт 10,5 pt. 

Основен текст 

Шрифт Times New Roman, големина 10,5 pt, междуредие 1,15, двустранно 

подравнен. Всички заглавия на разделите в основния текст да бъдат с големина 12pt, 

Bold. 

Допустима е номерация на страниците. 

Да не се оставя разстояние между абзаците в един и същи раздел. Такова се оставя 

след заглавието на всеки раздел, както и след края на текста към него. 

Увод (Въведение) 

Да представя кратък преглед на постиженията по проблема, основание за 

предприемане и цел на изследване, анализ и търсене на нови решения, цел/и на статията. 

Изложение 

Да бъде развито в един или повече раздела със съответните заглавия. 

Изложението трябва да показва работните хипотези, приложените методи, натрупания 

емпиричен материал, обобщен в таблици, фигури и др. и получените резултати. Тази част 

не е необходимо да има заглавие „Изложение“. Може да бъде структурирана в няколко 

раздела с отделни заглавия, в зависимост от съдържанието им и етапите на работа. 

Задължително трябва да е структурирано в следните раздели: „Материали и 

методи / Materials and methods” и „Резултати / Results“, както и „Изследван район / 

Research area“, в случаите, в които се работи с конкретен район. Когато е необходимо, 

може да бъде добавен и раздел „Дискусия / Discussion”. 
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Заключение 

Да обобщава изводите от получените резултати с оглед на приносните моменти, 

възможностите за приложението им и евентуалните по-нататъшни разработки по 

третирания проблем. 

Фигури 

Включват карти, графики и друг илюстративен материал, но без снимки – те се 

обозначават по различен начин. Фигурите да бъдат интегрирани в текста на съответните 

им места. Всички илюстративни материали задължително се предоставят и като отделни 

файлове в следните формати: .еps, .jpg, или .pdf с резолюция не по-малкa от 300 пиксела 

(dpi). За имена на файловете се използват категорията и номерата, съответстващи на 

тяхната подредба в текста. 

В текста на ръкописа заглавията на фигурите се поставят под тях. Ако статията е 

на български език задължително се превеждат и на английски език. 

Заглавията на фигурите се изписват с големина на буквите 9 pt. Bold се прилага 

само за категорията: Фигура 1. / Figure 1. 

Цветните фигури се публикуват само в електронната версия на списанието. За 

хартиеното издание на списанието, по преценка на авторите, може да се представи и 

черно-бяла версия. 

Фигурите се цитират в текста в скоби или не, в зависимост от контекста на 

изречението: (Фиг. 1) или фиг. 1. 

Забележка: Когато е невъзможно за автора да запамети графика или схема в 

изискваното качество и формат, допустимо е изображението да бъде изпратено в 

оригинал (Excel или Power Point), за да бъде оформена фигурата с необходимото 

качество и размери.  

Снимки 

В случай, че има такива в статията, то те се надписват със заглавие „Снимка“, с 

отделна номерация, различна от тази на фигурите и заглавие след номера. Пример: 

Снимка 1. Теренни изследвания в района. 

Заглавията на снимките се изписват с големина 9 pt. Bold се прилага само за 

категорията: Снимка 1. / Picture 1. 

Ако статията е написана на български език, заглавията на снимките задължително 

се превеждат и на английски език на нов ред. 

Снимките се цитират в текста в скоби или не в зависимост от контекста на 

изречението: (Сн. 1) или сн. 1. Пример: „В резултат от проведените теренни изследвания 

в района (Сн. 1), бе установено, че….“ или „В района бяха проведени изследвания, които 

са представени на сн. 1.“. 

Всички снимки, се предоставят като отделни файлове във формат: .jpg или .tiff. За 

имена на файловете се използват категорията и номерата, съответстващи на тяхната 

подредба в текста. 
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Таблици 

Да бъдат интегрирани в текста и оформени в Word, а заглавията им поставени над 

съответната таблица, дясно подравнени (Align Right). 

Ако статията е написана на български език, заглавията на таблиците 

задължително се превеждат и на английски език на нов ред. 

Заглавията на таблиците се изписват с големина на буквите 9 pt. Bold се прилага 

само за категорията: Таблица 1. / Table 1. 

Цитиране в текста 

Името на автора и годината, например: ... Петров (2015) ...; ако са двама ... Иванов 

и Петров (2015); ако са повече от двама ... Петров и др. (2015). 

Когато статията е написана на английски език, цитирането се извършва по 

следния начин: ... Smith et al. (2015) или (Smith et al., 2015).  

Когато има изреждане, авторите се подреждат хронологично (Петров, 2001; 

Иванов, 2005; Вълчев, 2011). При повече от един литературен източник за един и същ 

автор/и в една година, се указва като 2010а, 2010б и т.н., а на английски като 2010a, 

2010b, 2010c и т.н. 

Забележка: Когато в текста е цитиран източник с повече от двама автори като 

„Петров и др. (2015)“, то в списъка с литературата да се изпишат имената на всички 

автори като между последния и предпоследния се слага „и“. Същото важи за заглавията 

на латиница. 

Благодарности 

Ако има такива, то те се поставят след заключението и преди използваната 

литература. Размер на заглавието 12 pt, Align Left, без отстъп, а на текста 10,5 pt, Justify, 

с отстъп само за първия ред в абзаца 1,25 cm. 

Литература 

Списъкът с литературни източници се изготвя по азбучен ред, според фамилията 

и инициалите на първото име на първия автор. Когато се посочва редактирана книга, се 

прилага същият ред, но с добавка на: (Ред.)/(Eds) след последното име. Размер на 

заглавието – 12 pt, Align Left, без отстъп, а на съдържанието в раздела – 9 pt, Justify. 

Не се прилага номерация при изброяването на източниците. 

Всеки нов източник започва на нов ред, без отстъп. Ако източникът заема повече 

от един ред, то всички редове от втория нататък, спадащи към записа, да имат отстъп 

1,25 cm (Примерът следва по-надолу). 

В случай на цитирани повече от 1 източник от един и същи автор, публикувани в 

1 и съща година, то към годината на публикуване се добавя буква. Например: 2019a, 

2019б и т.н. При превода на източника на английски език се използват латински букви в 

следния ред: a, b, c, d, e и т.н. 

Когато статията е написана на английски език, но са цитирани източници, 

публикувани на български език, то те задължително се изписват и на английски език като 

имената на авторите и на списанията се транслитерират (според правилата в българския 

Закон за транслитерация) или се използват преведените им на английски имена (когато 
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цитираната публикация съдържа заглавия и имена на английски език). Заглавията на 

статиите се превеждат на английски език или се използва оригиналното им заглавие на 

английски (когато цитираната публикация съдържа такова). 

Желателно е да присъства информация за ISSN/ISBN или DOI, когато е 

приложимо. 

При оформяне на статията на английски език, след записа на цитираната 

публикация се слага точка, след която в скоби се посочва оригиналния език, на който е 

публикувана цитираната публикация – (Bg)., (Ru)., (Hr)., (Sr). и т.н.  

Пример: 

- За цитиран източник в ръкопис на български език: 

Василев, Вл. 1933. Разказите на Иширков. Известия на Българското географско 

дружество, кн. 1: 385–390. 

- За цитиран източник в ръкопис на английски език: 

Василев, Вл. 1933. Разказите на Иширков. Известия на Българското географско 

дружество, кн. 1: 385–390. / Vasilev, Vl. 1933. Ishirkov’s stories. Izvestiya na 

Balgarskoto geografsko druzhestvo, kn. 1: 385–390. (Bg). or Journal of the Bulgarian 

Geographical Society, vol. 1: 358-390. (Bg). 

Забележки: 

- За стари издания на кирилица, които в оригинал нямат предоставено заглавие на 

английски, заглавието им се транслитерира (Izvestiya na Balgarskoto geografsko 

druzhestvo), а за съвременни издания, които имат заглавие на английски, се 

използва официално посоченото от издателя заглавие (Journal of the Bulgarian 

Geographical Society); 

- Когато в текста е цитиран източник с повече от двама автори като „Петров и др. 

(2015)“, то в списъка с литературата са изписват имената на всички автори като 

между последния и предпоследния се слага „и“. Същото важи за заглавията на 

латиница – “and”. 

При изброяването на източниците, когато статията е написана на 

български език винаги се спазва следната последователност: 

- Започва се с научни публикации на български език (статии, доклади, 

съобщения, монографии, редактирани книги) по азбучен ред спрямо 

фамилията на 1-вия автор/редактор; 

- Следват научни публикации на кирилица, но на други езици (руски, сръбски, 

хърватски и т.н.), отново по азбучен ред спрямо фамилията на първия 

автор/редактор; 

- Научни публикации на латиница (английски, немски и т.н.). 

*** 
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След изброяването на научните публикации, следват: 

- справочници, атласи, карти (посочват се редакторите/авторите, годината на 

публикуване, издателя, мястото на издаване, а за картите – мащабът, в който 

са отпечатани и номер или заглавие на картния лист); 

- закони и нормативни документи (задължително се посочва годината, чиято 

версия е използвана). 

*** 

Накрая се посочват електронните източници: 

- официални уеб сайтове на институции, медии и т.н. като задължително се 

изписва заглавието на посетената страница, прилага се линк към нея и 

информация кога този линк е бил достъпен. В случай, че се посочва новина от 

електронна медия (вестник, телевизия и т.н.), да бъде вписано заглавието, 

автора и датата, когато е публикуван материала. 

Пример: 

линк – Национален статистически институт. Справка за….,  (достъпен на дд, мм, гггг). / 

link – National Statistical Institute. Information about…, (accessed on dd, mm, yyyy). 

(Bg). 

Когато публикацията е на кирилица, това се отбелязва в скоби след превода на 

английски с (Bg)., (Ru)., (Hr)., (Sr). и т.н. 

 

Допълнителни бележки: 

1. Кавички в заглавието, основния текст и навсякъде в ръкописа на статията се 

изписват според стандартите за съответния език, на който се пише! Ръкописи 

с грешно изписани символи, ще бъдат връщани за корекция от автора. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Кавички на български език. Фиг. 2. Кавички на английски език. 

2. В текста на ръкописите да не се използва курсив (Italic), освен в случаите в 

които: трябва да се изпише латинско наименования на видове или друг 

термин/дума изискваща по правило курсив или когато трябва да се поясни 

нещо с бележка под фигура/таблица. 

3. В текста на ръкописа не се допуска Bold, освен в изрично упоменатите 

случаи в този файл (заглавие на статията, заглавия на елементите в ръкописа 

– абстракт, ключови думи, въведение и т.н., фигури, снимки, таблици). 

“ ” „ “ 



 
 

 

Модел за оформлението на статиите, според изискуемите характеристики е даден в 

документ „Модел за статия в ИБГД - Template for article in JBGS_Draft 1“ 

7/6 

4. Не се допуска цитиране под линия. Цитирането се извършва в текста на 

съответните места. 

5. Бележки под линия са допустими само тогава, когато не е възможно 

информацията да бъде дадена в скоби или с тире в основния текст. 

*** 

 

 Оформените според изискванията на списанието статии се изпращат в .doc или 

.docx формат заедно с архив на всички фигури/снимки/карти и друг илюстративен 

материал на ел. адрес: journal.bgs@geography.bg 

 При възникнали неясноти във връзка с оформлението и реда на публикуване, 

обръщайте се към техническия редактор на списанието. 

*** 

 

Изискванията за оформление на постъпващите за публикуване материали в сп. 

„Известия на Българското географско дружество“/ Journal of the Bulgarian Geographical 

Society са обсъдени и приети от редколегията на списанието на……. (дата). 

 

…………………… 

(главен редактор) 

mailto:journal.bgs@geography.bg

