
A. Цели и обхват 

 

Развитието на техническите и житейски науки продължава да расте бързо. 

От съществено значение е, че разпространението на информация, свързано 

с това развитие, следва същата динамика. Списанието „Известия на Съюза 

на учените - Сливен" изпълнява именно тази роля, осигурявайки видима 

среда за взаимното обогатяване на идеи и знания, които да се ползват в 

научноизследователски и развойни програми. Списанието предлага на 

своите читатели широк поглед към всички клонове на техническите, 

социалните, медицинските и естествените науки. То публикува статии от 

възможно най-широк кръг от автори, по отношение, както на 

професионален опит, така и страна на произход. 

 

 „Известия на Съюза на учените - Сливен" е посветено на оригинални 

научни статии, представящи ясно изложени значими аспекти на 

съвременната наука. Предимство имат непубликувани висококачествени 

работи, които не са в процес на рецензиране от други списания. 

Препоръчително е езикът на публикуване да бъде английски, но 

публикации на български, руски, немски или френски език също се 

приемат. Списанието се придържа към строги процедури за рецензиране и 

приемането на ръкопис за публикуване зависи от препоръките на анонимен 

рецензент и наблюдаващия редактор. Публикуването на статиите не 

означава непременно, че редакцията е съгласна с гледните точки на 

техните автори. 

 

Б. Условия за подаване на ръкопис 

 

1. Списанието приема за рецензиране оригинални научни изследвания, 

или кратки научни съобщения с висока научна стойност във всички 

области на природните, техническите, социалните и здравните 

науки, при условие, че работата не е публикувана по-рано и не е 

предмет на публикация на друго място. 

2. Ръкописът трябва да бъде изпратен от съответния автор в електронна 

форма като PDF (.pdf) или Word (.doc, .docx, .rtf) файлове на 

електронната поща на списанието: izv_su_sliven@abv.bg. Ако 

подаването по имейл не е възможно, моля, изпратете електронна 

версия на диска на пощенския адрес на издателя. 

3. Кореспондиращият автор поема отговорността за ръкописа по време 

на процедурата за подаване и проверката от рецензент. Той ще 

получи имейл от отговорния редактор в рамките на една седмица, 

потвърждавайки получаването на ръкописа и посочвайки името на 

наблюдаващия редактор и номера на ръкописа, който ще бъде 

използван при бъдещи справки. 



4. Кореспондиращият автор се насърчава да представи имената и 

институционалните електронни адреси на няколко потенциални 

рецензенти. Имайте предвид, че редакторът запазва изключителното 

право да решава дали предложените рецензенти да бъдат използвани 

или не. 

5. След приемането на ръкописа, съответният автор трябва да 

предостави окончателна версия на ръкописа в Microsoft Word файл, 

заедно със съответната версия в PDF файл. 

В. Условия за рецензиране на ръкопис 

1. Всички ръкописи се подлагат на преценка на два етапа и се очаква да 

отговарят на академичните стандарти. 

2. Първоначалното разглеждане на представения ръкопис се извършва 

от наблюдаващия редактор в двуседмичен срок. Неговите възможни 

решения са: "одобрен за разглеждане на втори етап" или "отхвърлен" 

в съответствие с етиката и формалната адекватност на ръкописа и 

неговата сила да бъде достатъчно конкурентен при публикуване. 

3. Списанието прилага анонимно рецензиране от двама рецензенти при 

втория етап на преценка на представения ръкопис. Ако ръкописът 

бъде одобрен от наблюдаващия редактор, той ще бъде разгледан от 

двама рецензенти в рамките на четири седмици. Авторът (ите) и 

рецензентите на подадения ръкопис остават анонимни, за да се  

гарантира обективното и честно оценяване на ръкописа. 

4. Възможните решения на рецензентите са: "приема се както е", 

"приема се след преработване" или "отхвърля се". Ръкописът, който 

получи най-малко една оценка "отхвърля се", няма да бъде 

публикуван в списанието. 

5. Авторите трябва да представят обратно своите коригирани ръкописи 

в рамките на 1 месец в случай на " приема се след преработване". 

6. Бележка за плагиатството: В нашето списание има политика на 

нулева толерантност към плагиатството. Ръкописите се преглеждат 

за плагиатство преди или по време на публикуването и ако такова 

бъде намерено, те ще бъдат отхвърлени на всеки етап от 

обработката. 

Д. Указания за подготовка на ръкопис 

1. Софтуерът за обработка на научните статии се базира на форматните 

спецификации на PDF (.pdf) или Word (.doc, .docx, .rtf) файлове. 

2. Текстът на статията трябва да бъде написан на британски английски 

език (British English).  



3. Няма ограничение за броя страници на статията, но авторите трябва 

да се стараят да излагат тезите си стегнато и без излишества, 

формирайки текста толкова просто, колкото е възможно. За да се 

избегнат ненужни грешки, на  авторите се препоръчва да използват 

"проверка на правописа" и "проверка на граматиката".  

4. Изисквания за формат на страниците на статията: Размер на 

хартията: A4; Маржове на страницата: отгоре – 3 см / отдолу – 2 

см / отляво – 1.5 см / отдясно – 1.5 см; Текст: единично отстояние; 

Шрифт: Times New Roman; Размер на шрифта: 12 пункта; 

Подравняване: двустранно. Не се допускат бележки под линия. 

Вместо тях използвайте бележки в края на документа. 

5.  Заглавната част на статията се разполага на първа страница във 

формат „една колона” и включва: заглавието на статията с главни 

букви (без съкращения), името (имената) на автора(ите) (без научни 

степени), местоработата(ите) (Катедра, Факултет, Университет, 

Държава) и електронна(и) поща(и) на автора(ите), самостоятелно 

обособено резюме (не повече от 15 реда) и не повече от 6 ключови 

думи. Освен това трябва да бъде ясно посочено името на 

кореспондиращия автор. 

6. Tялото на статията следва след заглавната част. То е подредено във 

формат „две колони” и включва: въведение, предварителни бележки 

(относно методите или използваните материали), основни резултати 

и обсъждания, заключения, благодарности (ако има такива) и 

библиография. Формулите в текста трябва да бъдат написани с 

Equation Editor и да бъдат номерирани вдясно с кръгли скоби. 

Цитиранията в текста трябва да бъдат включени или с помощта на 

системата Харвард – "автор, дата": например – [Webster, 2005], или с  

числа в квадратни скоби, съответстващи на номерацията на 

библиографията: например – [5].                  

7. Таблиците и фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста и да 

имат номерация с арабски цифри. Номерът и заглавието (не с главни 

букви) на таблицата трябва да са над таблицата, центрирано. 

Номерът и заглавието (не с главни букви) на фигурата трябва да 

бъдат под фигурата, центрирано. Изображенията, включени в 

състава на фигури, трябва да са с възможно най-добра резолюция, 

както и всички символи вътре в тях да са ясни и четливи. Ако 

фигурите и/или таблиците са създадени с PowerPoint, Photoshop, 

Microsoft Excel и т.н., то техните оригинални файлове също трябва да 

се предоставят на редакторите. 

8. Библиографията трябва да бъде написана на латиница. Ако има 

източници на кирилица, те трябва да бъдат представени на латиница, 

използвайки английски превод или транслитерация.  



9. Библиографията трябва да бъде номерирана и подредена по азбучен 

ред на авторите. Специфични формати, както следва са: 

За статии в списание – Siao S., Lin L., Chen W., Huang M., Chong 

P., (2009), Characterization and emulsifying properties of block 

copolymers prepared from lactic acid and polyethylene glycol, Journal 
of Applied Polymer Science, 11 (4), 509–516. 

За книги и монографии – Erbe L., Kong Q., Zhang B.G., (1995), 

Oscillation Theory for Functional Differential Equations, New York: 

Marcel Decker Inc. 

За Интернет източници – FlowJEM <http://www.flowjem.com>,  

2014 (accessed 28.04.14). 

10.  Редакторите си запазват правото да редактират статиите, когато това 

е необходимо. 

E. Условия за публикуване и авторско право 

1. Приетите документи се публикуват в съответния раздел на 

"Съобщения на Съюза на учените - Сливен". 

2. Всеки автор получава едно копие от изданието с публикацията му и 

едно копие на CD. 

3. С публикуването в сп. "Съобщения на Съюза на учените - Сливен" 

авторите прехвърлят авторските права върху Съюза на учените в България 

- филиал Сливен. Авторите могат да използват свободно фигури или 

таблици на публикуваните статии без предварително съгласие на 

списанието, при условие, че  "Съобщения на Съюза на учените - Сливен" е 

споменато като оригинален източник на публикация. За възпроизвеждане 

на други части или пълни текстове авторите трябва да получат 

предварително разрешение от главния редактор на сп. " Съобщения на 

Съюза на учените - Сливен". 

http://www.flowjem.com/

