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Изисквания към авторите 

Политика на списанието 

Политиката на списание „Проблеми на географията” е да се публикуват 

резултати от географски изследвания в страната и чужбина, които позволяват да се 

обогатят научните познания или да се решат практически проблеми. Целта на 

Редакционната колегия е да се поместват материали с висока научна стойност, които да 

бъдат полезни както на читателите от по-тесни и специализирани географски 

направления, така и на обучаващи се в отделните географски дисциплини и на по-

широк кръг ползватели. Приемат се материали, отговарящи на профила на списанието 

и на изискванията за печат. 

Представяне на статиите 

1. Материалите се представят в редакцията на сп. „Проблеми на географията”

чрез изпращане по е-mail или на хартиен и/или електронен носител (файлове, създадени 

с MS Word) в готов вид (текст, анотация, фигури и таблици, литература, резюме), 

желателно с шрифт Times New Roman 12.   

2. Не е желателно да се публикува серия от статии с общо заглавие и

номерирани подзаглавия. Ако се налага разделянето на материала поради надвишаване 

на обема, се оформят самостоятелни статии.   

3. Обем и оформяне на представените за публикуване материали

3.1. Научни статии - обем до 18 стандартни страници (1800-1850 знака на страница), 

които включват анотация, резюме, основен текст, илюстрации, таблици, литература: 

 текст:

 заглавие, автор(и) – заглавието е желателно да съдържа най-съществените думи,

характеризиращи изследването, тъй като Интернет търсачките го сканират; следват 

имената на авторите; институция(и) и ел. адрес – изписват се под черта с номерация, 

когато са повече от един;  

 анотация – до 100 думи за съдържанието на статията; ключови думи (до 6) –

трябва да са добре подбрани, защото се използват за Интернет търсене; 

 резюме (на английски език, когато статията е на български, и обратно – на български

език, когато статията е на английски) в обем до 300 думи: започва със заглавие, име на 

автора(ите), текст - описва накратко същността на изследването (цел, приложени 

методи, получени резултати и изводи); необходимо е ясно да се посочи какво ново е 

установено при изследването; не се допускат съкращения и цитиране на автори; трябва 
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да е разбираемо, без да е необходимо се чете статията; оформя се като един пасаж (без 

нови редове); ключови думи – съответстват на тези, изписани на български език;  

 изложение (примерно) – увод/въведение с посочени цел и задачи, предмет и обект на

изследване, материали и методи, резултати, анализ, заключение; благодарности (ако 

има); литература. Абсолютно задължително е прилагането на международната система 

- SI, за означаване на мерните единици (cm, m, km, t, l, g, kg, s, h и др.). Латинските

наименования на растителните видове да се дават както е възприето международно и с 

Italic.  

 илюстрации (карти, картосхеми, графики и др.) – да бъдат представени в .tiff,

.jpg или .еps формат с висока резолюция – не по-малко от 300 пиксела, на отделни 

файлове, като в текста бъдат упоменати местата им; номерът и заглавието на фигурите 

се поставят под чертежа; цветни фигури, предимно карти, се отпечатват по изключение, 

когато представянето им с растер или сив нюанс е трудно или неразбираемо.  

 таблици – добре оформени (Word или Excel), по възможност по-малко на брой

и по-опростени; желателно е големите таблици да бъдат разделени на по-малки; 

надписите на колоните и редовете трябва да бъдат кратки и достатъчно ясни; 

необходимите обяснения се дават под таблицата, като се означават със съответни 

знаци; не е желателно преразказването на таблиците в текста. 

 литература:

 цитиране в текста: името на автора (второто име или фамилията) и годината –

пример: Според Иванов (2001)...; Посочват се до две имена, ако авторът не е един – 

примери: Според Иванов, Петров (2001), Davis and Word, 2004; ако са повече от двама 

автора, след първия се добавя „и др.” или „et al.” (при чужджоезичните източници)  – 

примери: Според Иванов и др.; Wilks et al., 2006. Авторите в текста се подреждат 

хронологично – пример: (Петров, 1998; Иванов, 2001; Костов, 2011). Публикации на 

един и същ автор(и) или на по-голям колектив с един и същ първи автор, независимо от 

подреждането на останалите имена, в една година, се посочват като 2005а, 2005б и т.н.   

 библиографско описание в края на статиите: в статиите на български език първо

се посочват източниците на кирилица, които имат автори, следвани от тези източници, 

без автори (закони, трудове, договори, сайтове – отбелязва се последното посещение, и 

т.н.); след това в същия ред се изписват източниците на латиница;   

- всички цитирани публикации трябва да имат: автор(и), година, заглавие,

списание, том, страници от-до. Списъкът на литературата се подрежда азбучно

по фамилията и инициалите на името на първия автор, следващите автори се
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изписват с инициалите на имената им и фамилията (пример: Петров, П., Г. 

Алексиев, М. Върбанов). Ако един автор се цитира повече от един път, най-

напред се дават самостоятелните му публикации, подредени по години. Следват 

публикациите с един съавтор, с двама съавтори и т.н.  

Всички литературни източници на кирилица се изписват в два варианта: 

(1) в оригинал и (2) имената на авторите и на списанията се транслетерират на

латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски език.  

При транслетерирането не се търси звуковия ефект съгласно правилата в английски, 

френски или друг език, а се заменят буквите по следния начин: А = А, Б = В, В = V, Г = 

G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, K = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р 

= R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, X = КН, Ц = ТS/TZ, Ч = СН, Ш = SН, Щ = SНТ, Ъ = U, 

ЬО = YО, Ю = YU, Я = YА, Э = E, ы = Y. Оригиналният език на статиите и книгите, 

преведени на английски език, се посочва след библиографското описание в скоби 

(български = Bg, руски = Ru, сръбски = Sr, ако е на кирилица, гръцки - Gr, и т.н.). 

 Препоръчва се следното подреждане на списъка с литературата:  

а) цитиране на автори в списания (в примера списанията са посочени с Italic) 

Иванов, И.С., Цв. Петров. 1989. (заглавието на статията на бълг. език). – Проблеми на 

географията, кн. 3-4, 125-129. / Ivanov, I. S. 1989. (заглавието на статията, преведено 

на англ.). Problems of geography, 3-4, 125-129 (Bg).  

б) цитиране на автори на доклади и резюмета от симпозиуми 

Петров, Л., Л. С. Попов. 2010. (заглавието на статията в оригинал на бълг.) – В: М. 

Иванов (ред.) Сб. доклади от Симпозиум ...., 16-19 юни 2007, Варна, с. 126-129. /Petrov, 

L., L. S. Popov. 2010. (заглавието на статията на англ. език). In: M.Ivanov (Editor), 

Processing ..... (Proceeding of symposium, 16-19 June, 1977, Varna), pp. 126-129 (Bg). 

в) цитиране на автори на книги 

Николов, В., М. Йорданова, Ив. Ботева 2013. Планините в България. АИ „Проф. М. 

Дринов”, С., 430 с./ Nikolov, V., M. Yordanova, Iv. Boteva. 2013. The Mountain in 

Bulgaria. AI “Prof. M. Drinov”, Sofia, 430 pp. (Bg).  

д) за книги с отделен авторски колектив на всеки раздел 

Йорданова, М. 2002. Хидроложко райониране. – В: Монография География на 

България. ФорКом, С., с. 242-247. / Yordanova, M. 2002. Hydrological regioning. In: 

Monograph Geography in Bulgaria, ForKom, Sofia, pp. 242-247. (Bg). 

- Да се поставят препинателните знаци, както е посочено в примерите.

При цитиране на отделни страници от от даден източник те се посочват от-до: „... с. 12-
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15” или „... рр. 12-15”, но когато е използван цял източник (книга, монография и т.н.), 

се посочва общият брой страници: 520 с. или 520 рр. 

- При позоваване на лично съобщение (устно или писмено) името на автора не се 

вписва в списъка на литературата, но се отбелязва в текста след цитирането му по 

следния начин: (Попов, П.П. Лично съобщение, 2002/ Popov, P.P. Personal 

communication, 2002), като в този случай се посочват и инициалите на името.  

3.2. Научни съобщения – в обем не повече от 8 стандартни страници (1800-1850 знака 

на страница), за които е необходимо кратко резюме на английски език (в случай че 

статията е на български, и обратно). 

4. Научните статии, научните съобщения, дискусионните материали и 

материалите от рубрика Докторантски форум се рецензират задължително от член на 

редколегията или от Международния редакционен съвет. 

5. Отхвърлените статии не се връщат, но първият автор се уведомява.

Редакцията си запазва правото да връща за корекция ръкописите и илюстрациите, 

които не отговарят на изискванията.  

6. При отпечатването на списанието се изчитат две коректури, първата от които е 

задължително да бъде изчетена и подписана от автора (или първия автор, ако са повече 

от един). Не се допуска съществена промяна в текста, с изключение корекции на някои 

фактически грешки или много малки допълнения, които биха пояснили или уточнили 

съдържанието. При наличието на важни поправки в текста се препоръчва задължително 

изчитане и на втора коректура. Редакторът на списанието прави т.нар. ревизия, или 

трета коректура, т.е. проверява дали са отстранени всички грешки и са нанесени всички 

поправки и уточнения в текста, след което подписва документ, че списанието е готово 

за печат.  


