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Указания към авторите  

за изготвяне на статиите в сп. GP MEDIC  

 

Обем на публикацията – около 6000-8000 знака с празните интервали или 4-6 

стандартни машинописни страници, в които се включва и използваната литература 

(Библиография). 

 

Препоръчителен шрифт: Times New Roman на кегел (големина на шрифта) – 12 pt. 

 

Заглавие: Font Size - 14 pt., центрирано, Bold. 

 

Научна степен, име и фамилия на автора: Тimes New Roman, 12 pt, изписани под 

заглавието, центрирано или вляво. 

Име на научната институция (звено): Times New Roman, 12 pt, Bold, в горния ляв 

ъгъл, под името на автора. Изписва се първо лечебното звено (отделение, клиника), 

следвано от лечебното заведение (МБАЛ...). 

 

Резюме - на български език, с вкл. ключови думи до 100 думи (най- много до 10 

реда). 

 

Препоръчително е да се напише на английски език още следната информация за 

автора и в статията: 

- имена и научни степени на автора 

- институция, към която авторът принадлежи;  

- заглавие на статията 

- резюме (Abstract) в обем до 100 думи (най-много до 10 реда);  

- ключови думи (Key words). 

Изискваната информация на английски език е във връзка с това, че изданието е в 

Националния референтен списък на съвременните български научни 

издания с научно рецензиране. 
 

Изложение на статията: шрифт Times New Roman, 12 pt., междуредова разредка 1,5. 

 

Библиографските препратки да бъдат в самия текст, в кръгли скоби, а не в горен 

индекс - (32) 
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Библиография – поставя се накрая на статията с пълно описание по БДС. 

Литературата се описва според хронологията на цитиране в статията или по азбучен 

ред, както следва: заглавия на кирилица, на латиница, електронни заглавия (ако има 

такива и с посочване датата им на ползване). В използваната литература да са 

включени само действително използваните в статията източници, а не и други 

източници и по възможност да не надвишава 20 литературни източника. 

Таблици, графики или други изображения в статията – по възможност да се 

изпращат в отделни файлове във формати .tiff или .jpeg. 

 

Краен срок за изпращане на статиите за публикуване: според срока посочен за 

съответния брой – вж. раздел GP Medic 

 

Подаване за печат – по електронната поща на издателството: medic.print@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 


