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Guide for Authors 
 

 

 

Общи изисквания 

За авторите публикуването на до три броя публикации самостоятелно или в съавторство е безплатно.  

Ръкописите на научните трудове се представят в електронен вид (оформени чрез приложения макетен 

файл) на ел. поща, във формат .DOC, на техническия редактор на редакционната колегия (НБУ, к2, офис 

609, тел. 02 8110609, email: ytelecom@nbu.bg). 

 

График на издаването и окончателни срокове: 

- за предаване на ръкописите към Редакционната колегия: текущо, но най-късно до 31 август на 

текущата година. 

- срок за рецензиране – до 1 месец. 

- след получаване на бележките на рецензента и редактора и тяхното отстраняване, авторът изпраща в 

десет дневен срок коригирания ръкопис в редакционната колегия на електронен адрес: ytelecom@nbu.bg. 

- - включването на публикации в годишника приключва в края на месец август всяка година.. 

 

 

Специфични изисквания 

 

1. Отпечатък (reprint) 

Публикуваната статия включва пълното библиографско описание на източника – заглавие на изданието, 

електронен адрес, ISSN, година, том, начална страница. Това позволява на автора да използва статията 

във формат pdf като пълноценен отпечатък (reprint). 

 

2. Движение на ръкописите 

В публикуваната статия се отбелязва движението на ръкописа – дата на постъпване, дата на получена 

рецензия, дата на приемане за публикуване. 

 

3. Резюме 

Резюмето (abstract) на статията се подготвя достатъчно отговорно, в съответствие с неговото 

публикуване и във вторичния литературен източник, където Годишникът е приет за рефериране.  

Резюмето показва претенцията на автора за оригинален научен резултат – какъв е, как е получен и с 

какви средства и аргументи са интерпретирани получените данни (не е прието да се повтарят пасажи от 

увода и заключението на статията). 

Резюмето се подготвя задължително и на английски език. 

 

4. Ключови думи (keywords) към статията 

Подготвят се ключови думи, пряко свързани с тематиката на статията. 

Ключовите думи се подготвят задължително и на английски език. 

 

5. Език на статията 

Няма изискване основния текст на статиите на Годишника да бъде на английски език. Статиите могат да 

бъдат на български, английски или руски език. 

 

6. Обем на предлагания ръкопис 

Приемлив обем на предлагания ръкопис може да бъде между 4 и 12 страници общо, включително 

резюметата и фигурите. Страниците на ръкописа не се номерират. 

Предвиждат се отделни специални издания на Годишника, включващи ръкописи с по-голям обем. 
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7. Цитиране на литературните източници и подреждането им в Списък на литературата/ 

източници 

а) Списъкът с основната литература е препоръчително да съдържа литературни източници (книги и 

списания) включени в реферирани издания. 

б) За представянето на литературните източници в списъка на литературата (References) и цитирането 

им в текста на статията е приета цифрова система, т.е. литературните източници, цитирани в текста, се 

номерират в реда на появяването им (с арабски цифри в квадратни скоби) и в съшия ред тези източници 

се записват в списъка с основната литература с пълните си библиографски данни. Библиографското 

описание е съгласно стандарта. Литературните източници на кирилица трябва да бъдат представени 

транскрибирани на латиница. 

в) Използване на друга система (или смесване с друга система) за представяне на литературните 

източници, както и непълни библиографски данни на цитираните източници, не се допуска. 

г) Източници извън основната литература (маргинални източници - без присъствие в световните научни 

бази данни), интернет източници (само във формат pdf), както и допълнителни пояснения или сведения 

(преценени като обременяващи излишно основния текст на статията) се включват в секция "Бележки" 

(Notes) в края на статията - преди секция "Списък литература" (References). Тяхното цитиране е с 

последователни арабски цифри като горни индекси (superscript) и затваряща кръгла скоба, или като 

"Бележки под линия" (footnote), което не се препоръчва. 

 

8. Условия за приемане на ръкописи 

а) Статии, които не са оформени според настоящите технически изисквания или не притежават 

необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно изследване, няма да 

бъдат публикувани, за което авторите ще бъдат уведомявани. 

б) Не се приемат работи, които копират с леки промени публикувани обекти на изследване, работи с 

компилативен характер, с недостатъчно обосновани твърдения, както и работи, които са нечетивни. 

в) При оформянето на ръкописите се препоръчва използването на схемата „предмет – критичен анализ – 

проблем – цел – задачи“ (отсъствието на подобна схема може съществено да повлияе оценката на 

рецензентите). 

Препоръчва се авторът, въз основа на критичен преглед на литературата по избраната тема, да определи 

и посочи наличието на съществуващи проблеми, налагащи следващи изследвания по въпроса. Въз 

основа на критичния анализ на литературата по избраната тема, т.е. на фона на съществуващото може да 

се открои новото, което да се свърже с името на автора. Не се препоръчва повърхностното сканиране на 

Интернет. 

 

9. Декларация на авторите 

С изпращането на ръкопис, авторите декларират, че: 

- ръкописът не е бил публикуван или предоставян за публикуване в други списания или форуми; 

- са запознати с изискванията за публикуване и ръкописът е подготвен съгласно политиката за 

рецензиране на Годишника; 

- са съгласни с условията за Авторските права. 

 

10. Авторски права 

Авторите, които публикуват в това издание се съгласяват със следните условия: 

1. Авторите запазват авторските права и предоставят на изданието правото на първа публикация при 

условията на Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/), което 

позволява споделянето с потвърждение на авторството на ръкописа и първоначалното публикуване в 

това издание.  

2. Авторите могат да влизат в допълнителни договорни отношения за неизключителна дистрибуция на 

публикуваната версия на ръкописа изпратен в това издание (например, да се качи на институционално 

хранилище или да се публикува в книга), при условие, че цитират първоначалното публикуване в това 

издание. 

 

11. Оценка на съдържанието на постъпилите ръкописи:  
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За оценка на съдържанието на постъпилите ръкописи, към Годишника има създаден Борд на 

рецензентите (Board of Reviewers), който периодично се актуализира чрез специална покана за участие 

(Call for Reviewers), разпространявана сред специалистите, преценени като подходящи (минимум с 

докторска степен). Кандидатите за рецензенти в своите application forms очертават границите на 

научната си компетентност в рамките на избраните научни области. 

Оценката на съдържанието на постъпилите ръкописи се извършва чрез системата "Blind Peer-Review" от 

двама анонимни и независими рецензенти. 

Постъпилите ръкописи се предават за рецензия без данни за автора (авторите). 

Всеки рецензент избира една от възможните препоръки:  

 да се публикува без промяна;  

 да се публикува след ревизия - рецензентът представя конкретни и подробни бележки, на които 

авторът трябва да даде отговор и да ревизира ръкописа (в установения срок) в съответствие с 

направените препоръки; 

 да не се публикува - в случай, че Годишникът не е подходящ за такава публикация или ако 

ръкописът не съдържа добре обосновани резултати.  

 

 

 

От Редакционната колегия 


