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УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ
“Българско списание за обществено здраве” е многопрофилно списание, което включва публикации в
областта на здравната политика, здравен мениджмънт и икономика, епидемиология на неинфекциозните
и заразните болести, здравето на населението /жените/децата/, промоция на здравето и профилактика на
болестите, околна среда и здраве, храни и хранене, трудова медицина, психично здраве, кризисни
ситуации и обществено здраве. Материалите се отпечатват на български и английски език. В списанието
се публикуват:
- Научни статии (до 12 стр.): Статиите включват Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати,
Обсъждане, Заключение и Книгопис.
- Обзори (до 12 стр.): Обзорите трябва да представят значими теми в областта на общественото здраве.
- Дискусия, позиции (до 6 стр.) - засягат всяка област на общественото здраве.
- Мнения, събития (до 1 стр.) - представят актуални, значими или дискусионни проблеми и важни
събития.
- Представяне на нови книги или софтуер (до 1 стр.)
Отговорност на автора. Всички представени за публикуване материали трябва да бъдат оригинални
разработки, които не са публикувани до този момент и не са подадени за публикуване другаде. Приетите
ръкописи не могат да бъдат публикувани след това в други издания в същия вид, изцяло или на части и
на какъвто и да било език, без съгласието на “Българско списание за обществено здраве”. Авторите
отговарят за всички части от материала си.
Научна етика. Отговорност на авторите е да удостоверят, че всяко изследване върху хора е било
одобрено от комисия по медицинска етика.
Подаване на ръкописите. Материалите трябва да бъдат подавани в електронен вид (по електронна
поща или на CD/дискета) и като печатно копие (2 копия, формат А4). Материалите от българските
автори трябва да бъдат на български и английски език, а на авторите от чужбина на английски език.
Подготовка на ръкописа
Придружително писмо: Ръкописът трябва да бъде придружен с писмо, удостоверяващо, че материалът
и данните или части от тях не са били публикувани досега (освен като резюме), както и че материалът не
е под печат и не е възложен за рецензиране в друго издание.
Заглавна страница:
- Вид на ръкописа (оригинална статия, обзор и др.)
- Заглавие, имена на авторите и месторабота по време на изготвяне на материала
- Име и пълен адрес на кореспондиращия автор, телефон, електронна поща
- Благодарности към лица и колеги с принос за изследването.
Указания за оформление на материалите: Използват се мерни единици на международната система
SI. Да се избягват акроними, освен ако не са общоприети. Акронимите и съкращенията се дефинират
при първата им употреба в текста. Файловете на ръкописа се подават във формат на Microsoft Word.
Форматът на страниците трябва да бъде А4 с полета от 2,5 cm от всички страни, шрифтът 12-point Times
New Roman с 1,5 интервал между редовете. Текстът се подравнява само от ляво.
Резюме: За научни статии се подготвя резюме със следната структура и подзаглавия: Обосновка, Цел,
Методи, Резултати и Заключение. При материали без структура (например, методологични материали)
се допускат резюмета, неструктурирани по горния начин. Резюмето трябва да съдържа не повече от 250
думи.
Ключови думи: Представят се след резюмето.
Таблици: Таблиците трябва да имат ясни заглавия и при необходимост обяснителни бележки под черта.
Фигури: Всяка фигура се подава като отделен документ/файл. Фигурите се номерират по реда на
цитирането им в текста. Всяка фигура трябва се придружава с кратка легенда на отделна страница, която
следва Книгописа и е част от текстовия файл. В материалите на българските автори заглавията и текстът
към фигурите трябва да бъдат на български и английски език.
Книгопис: Цитираните източници се номерират по реда на посочването им в текста и се описват
непосредствено след основния текст. В текста номерът на цитирания източник се поставя в скоби.
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