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ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ 
 

Авторските публикации в сп. „Ветеринарна практика” могат да бъдат: актуални, 

оригинални, обзорни, научно-популярни статии, прессъобщение и други. Всички 

материали за публикуване се изпращат електронно на e-mail: 

vetpractice2019@gmail.com. 

 

1. Статиите трябва да имат ясен и точен изказ на български език (изключение правят 

заглавието и резюмето на оригиналните статии, които трябва да бъдат и на английски 

език) 

2. Текстът да е със стандартен шрифт – Times New Roman, големина на шрифта 12 п. и 

разредка 1,5, формат А4. 

3. Всички страници трябва да бъдат номерирани последователно като се започне от 

заглавната страница.  

4. Фигурите и илюстрациите е желателно да са оригинални. Ако са вземани от 

интернет, непременно трябва да се посочи източникът на изтегляне. Понятието 

„фигура” включва изображения, фотографии, рентгенови и ехографски снимки, 

кардиограми, сонограми, диаграми, графики, алгоритми и т.н. Всяка фигура трябва да 

се изпраща в отделен файл и да бъде номерирана последователно, както е посочена в 

текста. Всяка фигура трябва да бъде придружена от описание. Приемат се файлове на 

фигури и илюстрации с формати: TIFF, JPG, JPEG (с висока резолюция – 300 dpi). 

Сканираните изображения, като ЕКГ-та, сонограми, ехографски и рентгенови снимки 

и т.н., трябва да са с резолюция 600 dpi. Моля, не запазвайте изображенията чрез 

текстов редактор (напр. Word) или PowerPoint.  
5. Всички таблици трябва да бъдат номерирани последователно с арабски цифри да са 

посочени на точното място в текста. Препоръчително е използването на инструмента 

за създаване на таблица от текстообработващия редактор (напр. Word).  

6. Номенклатурите за химични и биохимични елементи, микроорганизми и гени 

трябва да следват указанията за начина на изписването им. Използвайте генеричните 

наименования на медикаментите, търговското име включете в скоби след първото 

споменаване на дадено лекарство. Когато използвате съкращения, с изключение на 

мерните единици, моля да изпишете също и какво стои зад всяко съкращение.  

7. Цитираните автори и използвани източници трябва да са последователно изброени 

с пореден номер (арабска цифра) препратките по азбучен ред от фамилното име на 

първия автор. Изброяват се до шестия автор, последвано от „et al” или „и др.”. 

Цитиране на всяко включено позоваване в текста на автори и литература трябва да 

бъдат отбелязани с посочената от списъка номерация (арабска цифра), оградена с 

прави скоби [].  

8. В придружително писмо, подписано от автора за кореспонденция, се посочва, че 

материалът не е публикуван и няма да бъде предоставен за публикуване в друго 

издание и следва да се удостовери, че всички изброени съавтори, участвали в 

проучването са запознати и са одобрили окончателната статия.  
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9. Когато вашата статия бъде приета, ще премине на обсъждане на редакционен съвет. 

След одобрение на материала ще бъдат назначени рецензенти. Рецензентите ще 

изготвят рецензия, която авторът ще получи. Ако се налагат корекции от страна на 

автора, ще бъде поставен релевантен срок за извършването им. Впоследствие 

рецензираната статия ще премине през редактиране. Времето от одобрението до 

публикуването варира, но трябва да сте подготвени, че може да отнеме няколко 

седмици. 

 

ОРИГИНАЛНАТА СТАТИЯ трябва да има следната последователност:  

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО  

Авторите трябва да представят писмено уверение, че представеният материал 

или части от него не са били публикувани преди това или са в процес на разглеждане за 

публикуване в друго издание. Съответните автори следва да удостоверят, че всички 

изброени съавтори участвали в проучването са одобрили окончателната статия.  

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА  

Трябва да съдържа наименованието на статията, трите имена на авторите и 

институционалната принадлежност. Ако няколко автори в списъка са от една 

институция, те трябва да бъдат ясно обозначени с индекс след името (с арабска цифра), 

която номерация отговаря на индекса поставен пред името на институцията.  

В отделен параграф трябва да се отбележи името на съответния автор, научната 

му степен, адреси за кореспонденция (държава, град, институция, пощенски код, 

телефон и факс и адрес на електронна поща).  

ЗАГЛАВИЕ 

Заглавията трябва да са кратки, но информативни. Това е важно за извличане на 

ключови думи в заглавието, необходими, за да определят характера и съдържанието на 

статията. Използване на изрази като „Изследвания за ..........”, „Наблюдение на .........” 

или „Ефекти от .......”  трябва да се избягват, тъй като те не са достатъчно 

информативни. Химически формули или съкращения може да се използват. 

Въпросителните изречения не се препоръчват. Също така, не се използват римски или 

арабски цифри. Подзаглавие може да има при условие, че не надвишава десет думи. Не 

е приемливо да се използват въпросителни изречения и в подзаглавието. 

АВТОРИ 

Авторите да включват трите си имена и научните степени. Пълното име на 

институцията и спомагателните служби трябва да се прилагат заедно с актуален адрес, 

включително пощенски код. Ако няколко автори са регистрирани в една институция 

трябва да бъде ясно посочено, точно в кой отдел.  

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА 
В кратката биографична справка (в рамките на няколко изречения) всеки автор 

сбито описва местоработата и длъжността си, както и академичните си ангажименти, 

ако има такива.   

РЕЗЮМЕ 

Резюмето трябва да бъде кратко, по-малко от 200 думи. То трябва да съдържа 

фактическа, не описателна информация, излагаща на кратко основните моменти от 

материала. Отбелязват се в един абзац накратко целите, методите, по-важните 

резултати и заключенията от проучването, но не се повтарят думи, представени вече в 

заглавието. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ 

Това е списък с важните термини, свързани със съдържанието на публикацията. 

До 5 ключови думи трябва да бъдат изброени в долната част на резюмето. 



След резюмето и ключовите думи на български език следват и преводите им на 

английски език.   

ВЪВЕДЕНИЕ 

Това е кратка необходима справка, информираща читателите с публикацията. 

Поставят се конкретните въпроси, които да бъдат засегнати, за да се обърне внимание 

на изследването. То не трябва да съдържа резултати и заключение.  

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  

Описването на експерименталните методи трябва да бъде кратко, но достатъчно 

за разбиране от други специалисти. Процедури, които са били публикувани преди това 

не трябва да бъдат описвани в подробности, а само цитирани със съответните 

препратки. Въпреки това, на новите или значителни модификации на вече публикувани 

методи е необходимо пълно описание.  

Специалните химически средства и препарати трябва да се опишат точно и да се 

посочи източникът им (страната и името на фирмата). На всички химични вещества и 

реактиви трябва да се използват химичните им наименования, но не и името на 

марката. 

РЕЗУЛТАТИ 

В тази част трябва да се включи кратко текстово описание на данните, 

представени в таблици и фигури. Повторението на едни и същи данни в различни 

форми следва да се избягва. Резултатите не трябва да включват материали, подходящи 

за дискусия.  

ОБСЪЖДАНЕ 

В тази секция, данните трябва да се тълкуват стегнато. Не трябва да се повтарят 

данни, които вече присъстват в раздела с резултатите. Трябва да се обсъдят резултатите 

по отношение на всяка хипотеза, поставена в увода. Обсъждането може да включва 

оценка на методологията и авторското отношение на проблема в тази област.  

БЛАГОДАРНОСТ  

Може да се изкаже признателност към оказаната професионална помощ в 

подготовката и разработването на материала на всички лица, подкрепящи данните и 

заключенията.  

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ  
Цитирането на подходящи източници на информация подкрепят написаните 

препоръки и да придават тежест на статията. Добре е да се акцентира върху по-

съвременни източници (от последните 10 години). За да се избегне плагиатство, не 

трябва да се използва съдържанието или идеята от друг източник, без да се осигури 

съответното цитиране в литературата. Трябва да се избягва дословното копиране на 

текст от друг източник, дори и този източник да е включен в литературата. 

Авторите са отговорни за използването на авторски права върху цитиран текст и 

използвана илюстрация. Литературата трябва да включва всички публикувани 

произведения, както и всички изброени документи, които са цитирани в текста. 

Последователно се подреждат с пореден номер (арабска цифра) препратките по азбучен 

ред от фамилното име на първия автор. Изброяват се до шестия автор, последвано от 

„et al” или „и др.”. Цитиране на всяко включено позоваване в текста на автори и 

литература трябва да бъдат отбелязани с посочената от списъка номерация (арабска 

цифра), оградена с прави скоби []. Броят на литературата трябва да бъде по-малко от 

четиридесет (40). Средният обем на литературата варира от 5 до 20 източника. 

Пример:  

1. Palmer N, Jensen ML, Raine H. 1993. Tumors of joint. In: Jubb KVF, Kennedy PC, 

Burke E (eds.). Pathology of Domestic Animals. 2-ро изд. стр. 140-144, Academic Press, 

San Diego,.  



Следните видове позовавания не са валидни за включване в списъка: 

непубликувани данни, лична информация, ръкописи в процес на подготовка, 

брошури, извлечения, бюлетини, интернет страници и материали, които не са 

били предмет на проверки.  

ТАБЛИЦИ  

Авторът трябва да се опита да придаде максимална научна стойност на 

таблиците си. Дава се пълно обяснение на елементите, които се включват. За таблици, 

заимствани от друг източник трябва да се цитира източника в литературата. Таблиците 

трябва да бъдат озаглавени и последователно номерирани с арабски цифри. 

Препоръчително е използването на инструмента за създаване на таблица от 

текстообработващия редактор (напр. Word), отколкото използването на интервали и 

Tab, тъй като по този начин информацията лесно се размества при конвертирането й 

във файлове за предпечат. Всяка таблица трябва да включва заглавие. Вертикално 

изписване на текст в таблицата не се допуска.  

ФИГУРИ И ИЛЮСТРАЦИИ 

Прилагането на фигури спомага за онагледяването на информацията в текста. 

Фигурите и илюстрациите е желателно да са оригинални. Ако са вземани от интернет, 

непременно трябва да се посочи източникът на изтегляне. Понятието „фигура” включва 

изображения, фотографии, рентгенови и ехографски снимки, кардиограми, сонограми, 

диаграми, графики, алгоритми и т.н. За фигури, заимствани от друго място, 

задължително се цитира източника в литературата. Всяка фигура трябва да се изпраща 

в отделен файл и да бъде номерирана последователно, както е посочена в текста. 

Сканираните изображения, като ЕКГ-та, сонограми, ехографии, снимки и т.н., трябва да 

са с резолюция 600 dpi. Приемат се файлове на фигури и илюстрации със следния 

формат: TIFF, JPG, JPEG. 

Символите, буквите и стрелките от фигурите трябва да бъдат достатъчно ясни и 

големи, за да останат четливи, ако фигурата бъде намалена. Снимки, на които 

пациентът може да бъде идентифициран, трябва да бъдат придружени от писменото 

съгласие на собственика на пациента за публикуването им. Имайте предвид, че черната 

лента върху очите не осигурява достатъчна конфиденциалност.  

Всяка фигура трябва да бъде придружена от описание.  

Моля, не запазвайте изображенията чрез текстов редактор (напр. Word) или 

PowerPoint.  
 

 

Изготвил: д-р Милена Кръстанова 

17.01.2022 г. 

 


