
1 

1 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СП. „ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА” 

 
1. Общи положения 
Този  правилник  урежда  организацията,  структурата,  функционирането  и  списването  на   сп. 
„Проблеми на географията” (по-нататък в документа „списанието”), изискванията към авторите 
и взаимодействието с други институции, имащи отношение към неговото съществуване и 
отпечатване. 

1.1. В списанието се поместват статии с теоретико-методолoгичен характер и статии, 
представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и чуждестранни 
учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и близки с 
тях области от научното познание. По решение на Редколегията се издават и отделни 
тематични броеве. Публикуват се и научни съобщения, дискусионни материали, отзиви и 
рецензии. 

1.2. Всички материали се рецензират. 
 

2. Структура на списанието и изисквания към авторите 
2.1. Списанието се издава в хартиен вариант и се публикува на интернет страницата му.  

Двата варианта са идентични и равностойни. 
2.2. Списанието излиза в четири книжки – в самостоятелни броеве (1, 2, 3 и 4) или в 

обединени книжни тела. 
2.3. В списанието се публикуват материали на български, английски, руски, френски и  

немски език. 
2.4. В структурата на списанието материалите може да се разпределят в следните рубрики: 

• Научни статии 
• Научни съобщения 
• Докторантски форум 
• Научни проекти 
• Дискусии 
• Отзиви и рецензии 
• Конгреси, конференции, симпозиуми 
• Юбилеи и годишнини 
• Географската мисъл и идеи през вековете 
• In memoriam 

2.5. Предлаганите за отпечатване материали не трябва да са публикувани или да се 
публикуват в друго издание. Отговорност за нарушаването на това изискване носи 
авторът на материала. 

2.6. Редакционната колегия изготвя специални изисквания към авторите, представящи 
ръкописи за печат. Тя си запазва правото да прави промени по отношение на тези 
изисквания. Те са неразделна част от настоящия правилник и се публикуват в списанието 
(на хартиения и електронния вариант). Те могат да бъдат предоставени при поискване от 
потенциален автор. 

Основни изисквания към авторите: 
• Научните статии се приемат от Редколегията в напълно завършен вид, представени на 

хартиен и електронен носител; 
• Научните статии не трябва да са по-големи от 18 стандартни страници (1800-1850 знака, 

вкл. интервалите), а научните съобщения и рецензии – не по-големи от 8 страници. В 
общия обем на статиите се включват текст, табличен и илюстративен материал, списък 
на използваната литература, анотация (до 0,5 страница) и резюме (до 1,5 страници, на 
български или английски език); 
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• Материалите, свързани с научните отчети, да не бъдат по-големи от 10 стандартни 
страници; 

• Текстовете да бъдат представени в цифров формат doc. на Word for Windows, с шрифт 
Times New Roman или Arial с големина 12 пункта, с разстояние между редовете 1,5; 

• Илюстративният материал (цветен или черно-бял) да се представя в отделен файл във 
формат .jpg, .tif, .еps, с високо качество и резолюция не по-малка от 300 пиксела; 

• Списъкът на използваната литература да се съставя, като по азбучен ред се изписват 
първо имената на авторите и сборниците на кирилица, следвани от имената на 
авторите и сборниците на латиница; 

• Авторите задължително изчитат една коректура и нанасят минимални корекции от 
техническо или граматично естество; 

• Редакционната колегия не носи отговорност за съдържанието на материалите във 
фактологично отношение и не връща ръкописи. При установени казуси на плагиатство 
авторите носят персонална отговорност. 

2.7. Статиите се публикуват безплатно, не се изплащат хонорари. 
 

3. Редакционна колегия и Редакционен съвет 
3.1. Орган на управление на списанието е неговата Редакционна колегия, която се състои от 

главен редактор, зам. главен редактор, редактор-географ и членове. Съставът на 
Редакционната колегия се избира от събранието на департамента за срок от 4 години. 

3.2. Редакционната колегия се утвърждава от НС на НИГГГ (според чл. 40, ал. 11 от Устава на 
БАН). 

3.3. Редколегията избира за главен редактор  и зам. главен редактор членове от състава й. 
Изборът на главния редактор се извършва за срок от 4 години въз основа на предложена 
от него концепция за развитие на списанието. 

3.4. Членовете на Редколегията задължително са хабилитирани учени. По възможност тя се 
изгражда на основата на равнопоставеност и представителност на всички основни 
направления в съвременната географска наука и развивани в департамента. 

3.5. Консултативен орган на списанието е Редакционният съвет (РС), за чиито членове се 
предлагат изявени и международно признати учени от България и чужбина в областта на 
географската наука. Към членовете на РС могат да се насочват за рецензиране и 
становище материали с висока научна стойност, дискусионни статии, статии, нуждаещи 
се от суперрецензия и т.н. 

3.6. Броят на членовете на РС и неговият персонален състав се обсъждат и избират на 
събрание на департамента по предложение на Редколегията и на учени от 
департамента. 

 
4. Ред за постъпване на материали и отпечатване на списанието 

4.1. Главният редактор (в негово отсъствие зам. главният редактор) и редакторът-географ в 
зависимост от характера и тематиката на постъпилия материал го предават на рецензент 
в хартиен и/или електронен вариант с придружително писмо. Указва се и срок за 
изработване на рецензията. 

4.2. Всички членове на редколегията имат право да се запознаят с постъпилите материали и 
рецензии, както и да изразяват своето научнообосновано мнение по тях. 

4.3. За рецензия се предава материал, без да е упоменато името на автора, както и не се 
уведомява автора кой е рецензентът. Постъпилите за публикуване отзиви, мнения или 
становища относно отпечатани книги, статии, студии, рецензии и т.н. се редактират само 
в стилово отношение и се поместват своевременно. 

4.4. Ако рецензията е отрицателна, материалът се дава на втори рецензент. При отрицателно 
становище и от негова страна, редколегията взима решение да не приеме материала,  за 
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което се уведомява авторът. При две различни становища материалът се дава на трети 
рецензент (суперрецензент). 

4.5. Материалите, представени от докторанти, предварително трябва да са прегледани и 
одобрени от научните им ръководители. За рецензент може да се определи и 
нехаблитирано лице, но задължително с научна степен. 

4.6. Редакторът-географ е официалното лице за контакти с Академично издателство (АИ) и с 
разпространителските агенции. Осъществява връзка с авторите и свежда до тяхното 
знание изготвената рецензия и окончателното решение на редколегията. 

4.7. Редакторът-географ паралелно и независимо от рецензента редактира материала в 
стилово и граматично отношение според изискванията за редакторска и коректорска 
дейност, правилата за употреба на българския език и на научната етика и мисъл. Има 
право да изисква от авторите илюстративни материали с високо качество, както и да не 
включва в ръкописи материали, които не са добросъвестно коригирани от авторите, за 
което задължително уведомява главния редактор и членовете на Редколегията на 
заседание или в оперативен ред. 

4.8. При поискване от автора редакторът-географ може да издаде съответна служебна 
бележка за материал в зависимост от степента му на готовност за публикуване: 
статията е постъпила за печат; статията е приета за печат; статията е под 
печат в бр.... Последният вариант на служебната бележка може да послужи като 
удостоверение за валидността на статията при конкурси или други случаи. Ако по  
някакви причини статията отпадне от съдържанието на списанието, преди да бъде 
предадено за печат в АИ, издадената служебна бележка се връща в Редакционната 
колегия и се унищожава. 

4.9. Преди предаването на готовия за печат ръкопис, главният редактор разписва всеки 
материал, определен в съдържанието на съответния брой. След предаване на ръкописа  
в АИ за печат статия може да бъде изтегляна от него само с решение на Редколегията. 

4.10. След страниране на материалите в АИ, те се връщат за изчитане на първа коректура, 
върху която може да се нанасят минимален брой корекции от техническо и граматично 
естество. Това се отнася в най-голяма степен за материалите, които същевременно са в 
процедура за рецензиране във връзка с обявени конкурси за „доцент” и „професор”, 
„доктор“ и „доктор на науките“ и за които е издадена служебна бележка „статията е 
под печат в бр....”. Желателно е коректурите да се изчитат на място (не се изнасят от 
офиса на Редколегията в института) от авторите с поставяне на дата и подпис, а при 
невъзможност – от редактора-географ или друг член на Редколегията, за което се 
уведомява авторът. Срокът на връщането им в АИ е до три дни. След подписване на 
коректурата авторът няма право повече да внася, премахва или променя текстове, 
формули и таблици в статията. 

4.11. Втора коректура се изчита от редактора-географ на pdf. формат с цел ревизия на 
отстранените от АИ корекции, отбелязани на първа коректура. 

4.12. След излизането на броя от печат на автора безплатно се предоставят до 10 бр. отделни 
отпечатъци на статията. 

 
5. Финансиране на списанието 

5.1. Списанието се финансира от: 
• Целеви субсидии от Централна администрация на БАН; 
• Бюджета на института; 
• Спечелени проекти за подпомагане на издателска дейност; 
• От научни проекти, когато в тях са предвидени средства за издателска дейност; 
• Спонсорство и дарения. 

5.2. Ако по някаква причина списанието не може повече да издава хартиен вариант, валиден 
и представителен остава неговият електронен вариант. 
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5.3. Списанието се отпечатва в Академично издателство „Марин Дринов”, с което за всеки 
отделен брой ръководството на НИГГГ подписва договор за издаване. Редколегията 
може да предложи на ръководството на института промяна на договора или неговото 
прекратяване, ако финансовите или други условия не са изгодни и поносими. 

 
6. Заключителни разпоредби 

6.1. Всички въпроси и проблеми, необхванати в този правилник, се решават по споразумение 
между Редакционната колегия и авторите в рамките на добрия тон и колегиалност и 
според разпоредбите на българското законодателство. 

6.2. След приемането му правилникът се публикува на страницата на списанието на сайта на 
института. Автори от други институции, представящи материали за отпечатване в 
списанието, задължително се запознават с разпоредбите в него. 

6.3. Този правилник е изготвен в съответствие с Правилника за издателска дейност на БАН от 
17.10.2011 г. 

6.4. Този правилник е обсъден и приет на заседание на Редакционната колегия на   Списание 
„Проблеми на географията” на 29 май 2013 г. и влиза в сила от тази дата. 

 
 
 

Главен редактор: 
 

(доц. д-р Мариан Върбанов) 
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